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ABSTRACT 
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KORISEVA, LAURA  
Effects of Foot Orthoses in Gait in People with First Metatarsophalangeal Joint Osteoar-
thritis  
 
Bachelor's thesis 42 pages, appendices 3 pages 
November 2016 

Osteoarthritis affecting the first metatarsophalangeal joint of the foot is a common con-
dition. Osteoarthritis of the first metatarsophalangeal joint is characterized by localized 
pain, stiffness and reduced joint range of motion. Restricted first metatarsophalangeal 
joint motion can alter foot function, leading to first metatarsophalangeal joint pain and 
altered gait patterns. Foot orthoses are widely used in clinical practice to treat this condi-
tion, but their effectiveness has not been thoroughly evaluated. 
 
The aim of this study was to gather information about the effects of foot orthoses in gait 
in people with first metatarsophalangeal joint osteoarthritis. The purpose of this study 
was to write an article to the member magazine of Suomen Nivelyhdistys ry. The ap-
proach of this study was functional and based on a descriptive review of the literature. 
All the data have been searched from PubMed, Cinahl and Cochrane Library databases. 
 
The findings suggested that prefabricated foot orthoses were effective at reducing foot 
pain and peak pressure under the first metatarsophalangeal joint in people with first met-
atarsophalangeal joint osteoarthritis. Shoe stiffening inserts were also associated with sta-
tistically significant improvements in foot pain and foot-related disability in people with 
first metatarsophalangeal joint osteoarthritis. Further research using rigorous randomized 
controlled trial methods is required to confirm these findings. 

Key words: osteoarthritis, gait, metatarsophalangeal joint, foot orthoses 
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1 JOHDANTO 

 

 

Isovarpaan tyvinivelen nivelrikko on yleinen jalkaterän vaiva. Hiljattain on arvioitu, että 

yli 50-vuotiaista jopa 7,8 %:lla on oireellinen ja röntgenkuvauksella todennettava isovar-

paan tyvinivelen nivelrikko. (Roddy ym. 2015, 156.) Isovarpaan tyvinivelen nivelrikon 

tunnuspiirteitä ovat nivelvälin kapeneminen, osittainen nivelruston katoaminen, jalka-

pöytäluun pään ja isovarpaan tyviluun luukasvaumat sekä jänneluiden liikakasvu (Zam-

mit, Menz, Munteanu & Landorf 2008, 1665; Zammit, Menz & Munteanu 2009, 733). 

Tyypillisiä oireita ovat paikallinen nivelkipu, jäykkyys, liikkeen rajoittuminen ja turvo-

tus. Yleensä oireet pahenevat kuormituksessa ja lieventyvät levossa. (Zammit ym. 2008, 

1665; Jerilyn, Menz, Murley & Munteanu 2016, 104.) Isovarpaan tyvinivelen nivelrikon 

syytä ei täysin tunneta (Zammit ym. 2009, 733).  

 

Isovarpaan tyvinivelen nivelrikon hoidon tavoitteena on vähentää kipua ja jäykkyyttä 

sekä estää nivelen kulumisen jatkuminen. Hoitoon voi kuulua fysioterapiaa, kipua ja tu-

lehdusta hillitseviä lääkkeitä, tukipohjalliset tai kenkien muokkaustyöt. Joissain tapauk-

sissa tarvitaan myös leikkaushoitoa. (Jerilyn ym. 2016, 104; Menz ym. 2016b, 581.) 

Vaikka isovarpaan tyvinivelen nivelrikko on yleinen sairaus, vain muutamaa siihen koh-

distuneen hoitomenetelmän vaikuttavuutta on tutkittu perusteellisesti (Zammit ym. 2010, 

1).  

 

Tukipohjalliset ja kenkien muokkaustyöt ovat laajalti käytetty kliininen toimintatapa iso-

varpaan tyvinivelen nivelrikon hoidossa, mutta niiden vaikuttavuutta ei ole arvioitu pe-

rusteellisesti (Menz ym. 2014). Tukipohjallinen on mekaaninen apuväline, jolla voidaan 

muuttaa alaraajojen toimintoja ja linjauksia suotuisammiksi (Ahonen, Kantola & Liuk-

konen 2004, 401). Tukipohjallisia käyttämällä voidaan tehokkaasti parantaa jalan ryhtiä, 

helpottaa virhetoimintaan liittyviä kipuja ja auttaa paremman askeltamisen oppimista 

(Sandström & Ahonen 2011, 285). Tukipohjalliset luokitellaan materiaalien, valmistus-

tavan ja tavoitteen mukaan. Toiminnallisilla tukipohjallisilla pyritään korjaamaan jalka-

terän poikkeavia toimintoja. (Ahonen ym. 2004, 400.) 

 

Suomen Nivelyhdistys ry:n jäsen oli toivonut lisää tutkittua tietoa tukipohjallisten vaiku-

tuksesta nivelrikon hoidossa ja yhdistys oli välittänyt tämän toiveen mahdollisena opin-
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näytetyöaiheena koulullemme. Perehtyessäni aiheeseen huomasin, että polvi- ja lonkka-

nivelen nivelrikosta sekä tukipohjallisista oli jo tehty useampia opinnäytetöitä. Isovar-

paan tyvinivelen nivelrikkoa ja tukipohjallisia käsitteleviä opinnäytetöitä en löytänyt. 

Otin yhteyttä Suomen Nivelyhdistys ry:hyn ja opinnäytetyön nimeksi tarkentui lopulta 

Tukipohjallisten vaikutus kävelyyn isovarpaan tyvinivelen nivelrikossa. 

 

Opinnäytetyössä kootaan tutkittua tietoa tukipohjallisten vaikutuksesta kävelyyn isovar-

paan tyvinivelen nivelrikossa. Tiedot kootaan kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella. Opin-

näytetyössä tarkastellaan kuinka isovarpaan tyvinivelen nivelrikko vaikuttaa kävelyyn, 

millaisten tukipohjallisten käyttöä on tutkittu nivelrikkoisilla henkilöillä sekä millaisia 

tutkimustuloksia on saatu tukipohjallisten käytöstä hoitomenetelmänä isovarpaan tyvi-

nivelen nivelrikossa.  

 

Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa asiantuntija-artikkeli kirjallisuuskatsauksen tuloksista 

Suomen Nivelyhdistys ry:n Niveltieto-jäsenlehteen. Niveltieto-lehti on Suomen ainoa ni-

velaiheisiin keskittyvä järjestö‐ ja aikakauslehti. Lehden toimituksen mukaan pääosa leh-

den lukijoista on nivelrikkoa tai muuta nivelsairautta sairastavia, tekonivelleikattuja tai 

tekonivelleikkausta harkitsevia. Lukijoihin kuuluu kuitenkin myös ammattilaisia, etenkin 

nivelrikkotutkijoita, ortopedejä ja fysioterapeutteja. (Suomen Nivelyhdistys ry.) Nivel-

tieto-lehti tavoittaa hyvin opinnäytetyön tuloksista kiinnostuneet. 
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2 OPINNÄYTETYÖN RAJAUS 

 

 

Opinnäytetyön tavoite on koota tutkittua tietoa tukipohjallisten vaikutuksesta kävelyyn 

isovarpaan tyvinivelen nivelrikossa. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa asiantuntija-ar-

tikkeli kirjallisuuskatsauksen tuloksista Suomen Nivelyhdistys ry:n Niveltieto-jäsenleh-

teen. 

 

Opinnäytetyöprosessia ohjaavat tutkimuskysymykset: 

- Miten isovarpaan tyvinivelen nivelrikko vaikuttaa kävelyyn? 

- Millaisten tukipohjallisten käyttöä on tutkittu isovarpaan tyvinivelen nivelrikon 

yhteydessä? 

- Miten tukipohjallinen vaikuttaa kävelyyn isovarpaan tyvinivelen nivelrikossa? 
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3 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

3.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa yhdistyvät käytännön toteutus ja sen 

raportointi tutkimusviestinnän keinoin. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on käy-

tännön toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, toiminnan järjestäminen tai järkeistämi-

nen ammatillisessa kentässä. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotos on aina jokin konk-

reettinen tuote, joka voi olla esimerkiksi opas, portfolio, kotisivut tai tapahtuman järjes-

täminen. Opinnäytetyöraportissa on käsiteltävä toteutustapaa, jolla tuotos on saavutettu. 

Toteutustavalla tarkoitetaan sekä keinoja, joilla hankitaan tuotteen sisältö että keinoja, 

joilla tuote toteutetaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 51, 56.)  

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuvailevan kirjalli-

suuskatsauksen tuloksen perusteella laadin opinnäytetyön tuotoksen, asiantuntija-artikke-

lin Suomen Nivelyhdistys ry:n Niveltieto-jäsenlehteen.  

 

 

3.2 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on aineistolähtöistä ilmiön kuvausta, joka tähtää ymmärtä-

miseen. Katsaus tuottaa valitun aineiston perusteella kuvailevan, laadullisen vastauksen 

tutkimuskysymykseen. (Kangasniemi ym. 2013, 291.) Tutkimuskysymys voidaan asettaa 

väljemmin kuin systemaattisessa katsauksessa tai meta-analyysissä. Kuvailevassa kirjal-

lisuuskatsauksessa käytetyt aineistot ovat laajoja ja aineiston valintaa eivät rajaa metodi-

set säännöt toisin kuin systemaattisessa katsauksessa. (Salminen 2011, 6.) 

 

Kangasniemen ym. (2013) mukaan kuvailevaa kirjallisuuskatsausta on kritisoitu sen sub-

jektiivisuuden ja tarkoitushakoisuuden vuoksi. Menetelmän vahvuuksia ovat sen argu-

mentoivuus ja mahdollisuus ohjata tarkastelu tiettyihin erityiskysymyksiin. Edistääkseen 

kuvailevan kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta, Kangasniemi kollegoineen ovat jäsen-

täneet menetelmän neljään vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on tutkimuskysymyksen 

muodostaminen, toisessa vaiheessa valitaan aineisto, kolmanneksi rakennetaan kuvailu ja 

viimeisessä vaiheessa tarkastellaan tuotettua tulosta. (Kangasniemi ym. 2013, 291–293.) 
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Tutkimuskysymyksen muodostaminen 

Tutkimuskysymys on koko tutkimusprosessia keskeisesti ohjaava tekijä. Tutkimuskysy-

myksen tulisi olla riittävän täsmällinen ja rajattu, jotta aihetta voidaan onnistuneesti tar-

kastella syvällisesti. Tutkimuskysymyksen muotoilua edeltää usein alustava kirjallisuus-

katsaus, jossa tutkimuskysymys määritetään ja liitetään laajempaan kehykseen. (Kangas-

niemi ym. 2013, 295.) 

 

Aineiston valinta 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa on tarkoitus löytää mahdollisimman relevantti ai-

neisto aineiston valintaa ohjaavaan tutkimuskysymykseen (Rhoades 2011, Kangasniemi 

ym. 2013, 295 mukaan). Tutkimuskysymyksen laajuus määrää aineiston riittävyyden. 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston kokoamisen keskeinen painoarvo on si-

sällöllisellä valinnalla ennalta asetettujen ehtojen mukaisen hakemisen sijaan. Aineiston 

valinnassa käydään jatkuvaa ja vastavuoroista reflektointia tutkimuskysymykseen näh-

den, jolloin sekä tutkimuskysymys että siihen vastaamaan valittu aineisto tarkentuvat pro-

sessin aikana. (Kangasniemi ym. 2013, 296.) 

 

Kuvailun rakentaminen 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen käsittelyosan tavoitteena on vastata esitettyyn tutki-

muskysymykseen harkitun aineiston tuottamana laadullisena kuvailuna ja uusilla johto-

päätöksillä. (Green ym. 2006, Arnold 2007, Rother 2007, Grant & Booth 2009, Kangas-

niemen ym. 2013, 296 mukaan.) Kangasniemen ym. (2013, 296) mukaan valitusta aineis-

tosta pyritään luomaan jäsentynyt kokonaisuus, joka ei vain referoi, tiivistä, siteeraa tai 

raportoi alkuperäisaineistoa. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen analyysin tavoitteena on 

luoda aineiston sisäistä vertailua, analysoida olemassa olevan tiedon vahvuuksia ja heik-

kouksia sekä tehdä laajempia päätelmiä aineistosta. (Heinrich 2002, Colling 2003; Fitz-

gerald & Rumrill 2005; Green ym. 2006; Rother 2007; Polit & Beck 2012.)  

 

Tulosten tarkasteleminen  

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen viimeinen vaihe sisältää sisällöllisen sekä menetelmäl-

lisen pohdinnan ja arvioinnin tutkimuksen etiikasta sekä luotettavuudesta. Tulosten tar-

kasteluvaiheessa koottuja ja tiivistettyjä tuloksia tarkastellaan suhteessa laajempaan vii-

tekehykseen, hahmotellaan tulevaisuuden haasteita sekä esitetään jatkotutkimushaasteet 

ja johtopäätökset. Pohdinta tuotetusta tuloksesta on olennainen osa kirjallisuuskatsausta. 

(Kangasniemi ym. 2013, 297.) 
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3.3 Opinnäytetyöprosessin eteneminen 

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi aiheen valinnalla helmikuussa 2015. Opinnäytetyön yhteis-

työkumppaniin, Suomen Nivelyhdistys ry:hyn, oltiin ensimmäistä kertaa yhteydessä 

ideapaperin palautuksen aikaan toukokuussa 2015. Suomen Nivelyhdistys ry:stä ehdotet-

tiin heti opinnäytetyöprosessin alussa, että kirjoittaisin opinnäytetyön tuloksista artikkelin 

heidän Niveltieto-jäsenlehteen. Luovutin valmiin artikkelin Niveltiedon toimitukselle 

vuotta myöhemmin heinäkuussa 2016. Opinnäytetyöraportti palautettiin elokuussa 2016 

ja opinnäytetyö esitettiin marraskuussa 2016. Opinnäytetyöprosessin eri vaiheet on esi-

tetty tarkemmin kuviossa 1. 

 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyöprosessin aikataulu. 

• Opinnäytetyön aiheen valintaHelmikuu 2015

• Ideapaperin palautusToukokuu 2015

• Tiedonhaku
• Aiheen rajaus ja kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

tutkimuskysymysten muodostaminen
• Aiheen rajauksen hyväksyttäminen 

yhteistyökumppanilla
• Opinnäytetyösuunnitelman laatiminen

Kesä ja syksy 2015

• Opinnäytetyösuunnitelman hyväksyminen
• Opinnäytetyösopimuksen allekirjoittaminen

Helmikuu 2016

• Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineistonvalintaKevät 2016

• Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen kuvailun 
rakentaminen

• Asiantuntija-artikkelin kirjoittaminen ja 
palauttaminen opinnäytetyön yhteistyökumppanille

Heinäkuu 2016

• Opinnäytetyön tulosten tarkasteleminen
• Opinnäytetyöraportin viimeistely ja palautus

Elokuu 2016

• Opinnäytetyön esittäminen
• Artikkelin julkaiseminen Niveltieto-lehdessä
• Opinnäytetyön julkaisu Theseuksessa

Marraskuu 2016
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3.4 Opinnäytetyön aineiston valinta 

 

Valitsin artikkelin taustatiedon hankkimiseen tutkimusmenetelmäksi kirjallisuuskatsauk-

sen. Päädyin kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen systemaattisen sijaan, jotta tiedonhaku 

on vapaampaa ja analyysin pohjana voidaan käyttää eri metodein tehtyjä tutkimuksia. 

Katsauksessa on silti systemaattinen sävy, koska sen vaiheet kuvataan opinnäytetyössä 

luotettavuuden takaamiseksi. 

 

Opinnäytetyön kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku ja aineiston valinta alkoivat 

jo toukokuussa 2015 ja jatkuivat aina kuvailun rakentamiseen asti kesällä 2016.  Tiedon-

haun alussa huomasin, että suomenkielistä tutkittua tietoa on saatavilla aiheesta hyvin 

vähän, joten aineiston valinnassa painotin englanninkielistä aineistoa. Aineiston valin-

nassa käytetyt tietokannat olivat PubMed, Cinahl sekä Cochrane Library.  Haussa käytin 

seuraavia hakusanoja ja niiden yhdistelmiä: ”osteoarthritis”, ”first metatarsophalangeal 

joint”, ”gait”, ”foot orthoses”, ”hallux limitus” ja ”hallux rigidus”. Haussa huomioin 

vuonna 2006 tai myöhemmin ilmestyneet englanninkieliset alkuperäistutkimukset. Eng-

lanninkielisiä tutkimuksia löytyi eri tietokannoista näillä hakukriteereillä 2–103 tulosta.  

 

Otsikoiden ja abstraktien perusteella valitsin luettavaksi 23 tutkimusartikkelia. Tein myös 

uutta aineiston hakua tutkimusartikkeleiden lähdeluetteloiden perusteella. Verratessani 

tutkimusartikkeleita tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin, valitsin kirjallisuuskat-

saukseen lopulta vain kolme tutkimusta lukemieni 23:n tutkimuksen joukosta. Katsauk-

sesta karsiutui pois monta tutkimusta sen vuoksi, että tutkimuksia ei oltu toteutettu iso-

varpaan tyvinivelen nivelrikkoa sairastaville henkilöille. Aineiston valintaa vaikeutti 

etenkin hallux limitus ja hallux rigidus -termien ristiriitainen käyttö. Osa tutkijoista käytti 

termejä isovarpaan tyvinivelen nivelrikon kulumismuutosta kuvaavina ja osa taas käytti 

termejä itsenäisinä diagnooseinaan. Valitsemani tutkimukset keskittyvät tukipohjallisten 

sekä kenkää jäykistävien pohjallisten vaikutuksiin nimenomaan isovarpaan tyvinivelen 

hoidossa.  
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3.5 Artikkelin laatiminen 

 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksista kirjoitin asiantuntija-artikkelin Suomen Nivelyhdistys 

ry:n Niveltieto-lehteen. Laadin artikkelin Niveltiedon toimitukselta saamani avustajaoh-

jeen mukaan. Ohjeen mukaan lehden asiantuntija‐artikkelit kirjoitetaan tiedeartikkeleita 

kansantajuisemmiksi. Avustajaohjeen mukaan artikkelin rakenne on aikakauslehtimäi-

nen: pääotsikko, ingressi, väliotsikot ja loppuun kirjoittajan tiedot, mukaan lukien valo-

kuva kirjoittajasta. Julkaistavien artikkelien pituus on yleensä noin 2–4 liuskaa, esimer-

kiksi noin 10 000–20 000 merkkiä. (Suomen Nivelyhdistys ry.) 

 

Avustajaohjeen mukaan artikkelin lähteitä ja artikkelitekstin lähdeviittauksia ei julkaista 

artikkelin yhteydessä. Kirjoittaja voi lähettää artikkelin lähdeviitteet toimitukseen, jolloin 

artikkelin loppuun voidaan laittaa maininta, että lähteet saa pyydettäessä toimitukselta. 

(Suomen Nivelyhdistys ry.) Opinnäytetyön tuotoksen luotettavuuden kannalta merkitsin 

lähdetiedot luonnokseen, jonka lähetin julkaistavan artikkelin mukana toimitukselle. 

 

Artikkelia kirjoittaessa tavoitteeni oli pyrkiä mahdollisimman helppolukuiseen ja ytimek-

kääseen tekstiin. Vältin turhaa ammattisanaston käyttämistä ja avasin välttämättömien 

alan termien merkityksen lukijoille. Opponenttien ja opinnäytetyötä ohjaavien opettajien 

kommentit olivat tärkeitä. Artikkelin ensimmäinen työversio oli aivan liian pitkä ja yksi-

tyiskohtiin takertuva. Kommenttien perusteella sain tiivistettyä ja sujuvoitettua tekstiä 

huomattavasti. Pyysin toisesta työversiosta vielä kertaalleen kommentteja, joiden avulla 

hioin artikkelin kolmannesta versiosta edelleen sujuvamman ja ytimekkäämmän. 

 

Palautin artikkelin Suomen Nivelyhdistys ry:lle sovittuna palautuspäivänä 31.7.2016. 

Toimituksen siirtäessä artikkelin julkaisun vasta Niveltiedon seuraavaan numeroon, sain 

tilaisuuden hioa artikkelia vielä kerran viimeisteltyäni opinnäytetyöraporttini elokuun 

puolella. Niveltieto-lehdessä 4/2016 julkaistu artikkeli on myös opinnäytetyön liitteenä 

(liite 1). 
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4 NIVELRIKKO ISOVARPAAN TYVINIVELESSÄ 

 

 

4.1 Isovarpaan tyvinivel 

 

Isovarpaan tyvinivel eli ensimmäinen päkiänivel muodostuu neljästä nivelpinnasta, jotka 

ovat ensimmäisen jalkapöytäluun pää, isovarpaan tyviluun pää sekä sisemmän että ulom-

man sesamluiden yläpuoliset pinnat (Zammit ym. 2008, 1665). Kuviossa 2 on kuvattuna 

isovarpaan tyvinivel ja jalkaterän luinen rakenne (Moore, Dalley & Agur 2013, 523). Se-

samluut sijaitsevat ensimmäisen jalkapöytäluun alapuolella keskilinjan molemmilla puo-

lilla, muodostaen päkiän sisäreunan kontaktin alustaan. Sesamluut ovat kapseloituneina 

isovarpaan lyhyen koukistajalihaksen (m. hallucis brevis) sisälle. (Ahonen 2004, 72.) 

 

 

 

KUVIO 2. Jalkaterän luinen rakenne ja isovarpaan tyvinivel (Moore, Dalley & Agur 

2013, 523, muokattu)  

 

Isovarpaan tyvinivelellä on kaksi eri liikeakselia. Poikittaisen akselin ympäri tapahtuvat 

sagittaalitason eli edestä taakse suuntautuvan tason liikkeet. Ne ovat koukistus jalan sel-

käpuolen suuntaan (dorsifleksio) ja koukistus jalkapohjan suuntaan (plantaarifleksio). 

Pystysuoran akselin ympäri tapahtuvat horisontaalitason eli vaakasuoran tason liikkeet. 

Ne ovat loitonnus (abduktio) ja lähennys (adduktio). (Ahonen 2002, 111–112; Ahonen 

2004, 82.) Kävelyn biomekaniikan kannalta isovarpaan tyvinivelen riittävä dorsifleksio 

on erityisen tärkeää (Sandström & Ahonen 2011, 311). Normaali liikerata dorsifleksiolle 

on 60–90 astetta (Joensuu & Liukkonen 2004, 572). 
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4.2 Isovarpaan tyvinivelen nivelrikon oireet ja tyypilliset piirteet 

 

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, joka voi ilmetä missä tahansa synoviaali-

nivelessä eli varsinaisessa nivelessä. Nivelrikon kehittymisen syytä ei tiedetä. Nykykäsi-

tyksen mukaan nivelrikossa ei ole kyse nivelruston passiivisesta kulumisesta vaan bioke-

miallisesta tapahtumasarjasta, jossa soluväliaineen tuhoutuminen on nopeampaa kuin rus-

toa korjaavat prosessit. (Arokoski ym. 2001, 1617; Arokoski & Kiviranta 2012, 125.) 

Nivelrikko ei ole pelkästään nivelruston sairaus, vaan se aiheuttaa muutoksia myös rus-

tonalaisessa luussa, nivelkalvossa ja lihaksissa. Nivelrikon aiheuttamat rakenteelliset 

muutokset etenevät yleensä hitaasti vuosien kuluessa. (Polvi- ja lonkkanivelrikko: Käypä 

hoito -suositus 2014.) 

 

Poikkeava mekaaninen kuormitus tai normaali kuormitus poikkeavassa nivelrustokudok-

sessa voivat käynnistää kyseisen biokemiallisen tapahtumasarjan ja siten johtaa nivelri-

kolle tyypilliseen nivelvaurioon ja kipuun (Arokoski ym. 2001, 1617; Arokoski & Kivi-

ranta 2012, 125). Kävelyssä isovarpaan tyvinivel kuormittuu toistuvasti, mikä saattaa al-

tistaa niveltä nivelrikon kehittymiselle (Zammit ym. 2008, 1665). 

 

Isovarpaan tyvinivelen nivelrikon tyypilliset oireet ovat nivelen paikallinen kipu, jäyk-

kyys, liikkeen rajoittuminen ja nivelen turvotus (Zammit ym. 2008, 1665; Jerilyn ym. 

2016, 104). Yleensä oireet pahenevat kuormituksessa ja lievittyvät levossa. Isovarpaan 

tyvinivelen nivelrikon radiologiset tunnuspiirteet ovat nivelvälin kapeneminen, osittainen 

nivelruston katoaminen, luukasvaumat ensimmäisen jalkapöytäluun varpaaseen nivelty-

vässä päässä (distaalipäässä) ja isovarpaan tyviluussa sekä sesamluiden liikakasvu. (Zam-

mit ym. 2008, 1665; Zammit ym. 2009, 733.)  

 

Isovarpaan tyvinivelen nivelrikko johtaa usein rajoittuneeseen isovarpaan tyvinivelen 

liikkeeseen. Rajoittuneesta nivelen sagittaalitason ojennus- ja koukistusliikkeestä käyte-

tään nimeä hallux limitus. Täysin jäykistynyttä isovarpaan tyviniveltä kutsutaan termillä 

hallux rigidus. (Zammit ym. 2008, 1665.) 
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4.3 Isovarpaan tyvinivelen nivelrikon kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Isovarpaan tyvinivelen nivelrikon syytä ei täysin tunneta, mutta sen oletetaan johtuvan 

useamman tekijän yhteisvaikutuksesta. Korkea ikä, aiemmat traumat, perinnöllisyys, 

huonojen jalkineiden käyttö, lattajalkaisuus sekä erilaiset jalkaterän rakennemuutokset 

ovat toistuvasti raportoituja tyvinivelen nivelrikon riskitekijöitä. Osa kirjallisuudessa 

mainituista riskitekijöistä on kuitenkin vailla tarkempaa tutkimusnäyttöä. (Zammit ym. 

2009, 733; Menz ym. 2014.) 

 

Vuonna 2009 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan isovarpaan tyvi-

nivelen nivelrikkoa sairastavilla tietyt rakenteelliset tekijät ovat tutkitusti yleisempiä kuin 

kontrolliryhmillä. Isovarpaan tyvinivelen nivelrikkoa sairastavilla ensimmäisen jalkapöy-

täluun asento on usein enemmän koukistunut jalan selkäpuolelle verrattuna toisen jalka-

pöytäluun asentoon. Jalan etuosa on usein koukistunut alaspäin jalkapohjan suuntaan ja-

lan takaosaan nähden. Ensimmäinen jalkapöytäluu sekä isovarpaan tyviluu ovat todennä-

köisesti leveämmät kontrolliryhmillä. Sesamluut ja isovarvas ovat usein pidemmät kuin 

kontrolliryhmillä. (Zammit ym. 2009, 741.) 

 

Kyseisen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella ei kuitenkaan voida 

tehdä johtopäätöksiä siitä, ovatko rakennemuutokset altistaneet nivelrikolle vai ovatko ne 

nivelrikon aiheuttamia (Zammit ym. 2009, 741). Tutkijoiden olettamus kuitenkin on, että 

edellä mainittujen rakennemuutosten vuoksi ensimmäinen jalkapöytäluu ei pysty tehok-

kaasti plantaarifleksoitumaan kävelyn päätöstukivaiheessa ponnistuksessa. Isovarpaan 

tyviluu ei siten pysty kunnolla kiertymään ensimmäisen jalkapöytäluun pinnalla, mikä 

aiheuttaa isovarpaan tyvinivelen yläosaan dorsaalisen paineen. Tutkijoiden olettamuksen 

mukaan nivelen dorsaalinen paine aiheuttaa ajan kuluessa niveleen nivelrikolle tyypilli-

sen vaurion. (Menz ym. 2014; Menz ym. 2016a, 604.) 

 

Tyvinivelen vioittumista voi aiheuttaa myös isovarpaan päähän toistuvasti kohdistuva ul-

koinen tökkivä voima. Voiman voi aiheuttaa esimerkiksi urheiluharrastus, kuten jalka-

pallo, jossa toistuvat pallon potkaisut voivat vaurioittaa niveltä. Myös huono kenkävalinta 

voi altistaa tyvinivelen vioittumiselle. Mikäli kenkä on liian lyhyt, se tökkää varpaaseen 

jokaisella askelella. Vaikka kenkä ei olisikaan liian lyhyt, kuormituksessa kapea jalkaterä 

voi valua kengän kärkeen ja löysä jalkaterä voi pidentyä, jolloin varvas osuu kengän kär-

keen. (Joensuu & Liukkonen 2004, 573.) 
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4.4 Isovarpaan tyvinivelen nivelrikon hoito 

 

Isovarpaan tyvinivelen nivelrikon hoidon tavoitteena on vähentää kipua ja jäykkyyttä 

sekä estää nivelen kulumisen jatkuminen. Hoito aloitetaan yleensä konservatiivisena, 

mutta joissain tapauksissa joudutaan turvautumaan leikkaushoitoon. (Zammit ym. 2010, 

5; Jerilyn ym. 2016, 104.) Vaikka isovarpaan tyvinivelen nivelrikko on yleinen sairaus, 

vain muutaman siihen kohdistuneen hoitomenetelmän vaikuttavuutta on tutkittu perus-

teellisesti (Zammit ym. 2010, 1). 

 

Konservatiivisen hoidon tavoitteena on estää kipua, tasapainottaa jalkapohjan kuormittu-

minen sekä tukea mahdollisimman normaalia liikkumista (Joensuu & Liukkonen 2004, 

573). Konservatiivisia hoitomuotoja on esitetty kirjallisuudessa useita. Fysioterapian kei-

noista on mainittu mobilisointi, manipulointi, lihasvoimaharjoittelu, kylmä- ja lämpö-

hoito, elektroterapia, venyttely, painetta tasaavat pehmeät pohjalliset ja yksilölliset tuki-

pohjalliset. Lääkehoitoon voi kuulua tulehduskipulääkkeitä, nivelen sisäisiä hyaluroni-

happo- ja kortikosteroidi-injektioita sekä paikallisesti käytettäviä kipulääkkeitä kuten ki-

puvoiteita. (Zammit ym. 2010, 5.) 

 

Jos konservatiiviset hoitokeinot eivät auta, voidaan turvautua kirurgiseen hoitoon. Kirur-

gisessa hoidossa on useampia vaihtoehtoja. Tyvinivelen puhdistusleikkauksessa (chei-

lectomia) nivelen reunoilta poistetaan luupiikit ja kiilamainen kappale luuta. Nivelen jäy-

kistämisleikkauksessa (arthrodesis) luupinnat yhdistetään ja nivel jäykistyy. Osteotomia-

toimenpiteellä voidaan yrittää korjata ensimmäisen jalkapöytäluun nivelpinnan asentoa 

plantaarisemmaksi, jotta isovarpaan tyvinivelen liikkuvuus paranee. Tekonivelen käyttö 

isovarpaan tyvinivelen nivelrikossa on vähäistä runsaiden ongelmien, kuten tekonivelen 

komponenttien irtoamisten vuoksi. (Zammit ym. 2010, 5; Klemola 2012, 448–449.) 
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5 ISOVARPAAN TYVINIVELEN NIVELRIKON VAIKUTUKSET KÄVE-

LYYN 

 

 

5.1 Kävelyn vaiheet 

 

Kävelyssä ihminen liikkuu eteenpäin toistamalla vuorottaista alaraajojen liikkeiden sarjaa 

siten, että vähintään toinen jalka on aina kosketuksissa alustaan (Avela, Perttunen & Jär-

vinen 2012, 45). Yhden askelsyklin aikana ihminen ottaa kaksi askelta eli yhden askelpa-

rin. Askelsykli voidaan jakaa kahteen kaksoistukivaiheeseen sekä kahteen yhden jalan 

tukivaiheeseen. Yhden askelsyklin kestoa kuvataan usein 100 %:lla. Tällöin askelsyklin 

tukivaihe kestää noin 60 % ja heilahdusvaihe 40 % syklistä. (Sandström & Ahonen 2011, 

297–298.) 

 

Vuosien saatossa kävelyn eri vaiheista on käytetty erilaista terminologiaa tutkijasta riip-

puen. Suomessa on aiemmin perinteisesti käytetty seuraavia termejä, joilla kävelysykli 

on jaettu seitsemään vaiheeseen: kantaisku, keskituki, kannan kohotus, varvastyöntö, al-

kuheilahdus, keskiheilahdus ja loppuheilahdus. (Ahonen 2002, 158.) Ahosen (2015) mu-

kaan nykyisin käytetään yleisesti kahdeksan vaiheen terminologiaa, jonka Jacqueline 

Perry esitteli vuonna 1992 teoksessaan Gait Analysis: Normal and Pathological Function. 

Kyseiset kahdeksan vaihetta ovat: alkukontakti, kuormitusvastevaihe, keskitukivaihe, 

päätöstukivaihe, esiheilahdus, alkuheilahdus, keskiheilahdus ja päätösheilahdus (tau-

lukko 1) (Sandström & Ahonen 2011, 298). Nykyisin käytössä olevat englanninkieliset 

termit ja niitä vastaavat suomennokset kuvaavat vanhoja suomalaisia termejä paremmin, 

mitä askeleen eri vaiheissa tapahtuu (Ahonen 2002, 158).  

 

TAULUKKO 1. Kävelyn vaiheet ja kesto syklistä (Sandström & Ahonen 2011, 298, muo-

kattu) 

 

 

1.+2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Alku-
kontakti 

ja 
kuormitus-

vaste

Keskituki Päätöstuki
Esi-

heilahdus
Alku-

heilahdus
Keski-

heilahdus
Päätös-

heilahdus

0-10 % 10-30 % 30-50 % 50-60 % 60-73% 74-87% 87-100%

Tukivaihe Heilahdusvaihe
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Kuviossa 3 on esitetty askelsyklin vaiheet (Perry & Burnfield 2010, 11–16). Ensimmäi-

nen vaihe on alkukontakti. Alkukontaktissa jalka osuu maahan toisen jalan eteen ja en-

simmäinen kahden jalan tukivaihe alkaa. Kehon paino jakautuu molemmille jaloille siir-

tyen kohti etumaista alustalle osuvaa jalkaa. (Perry & Burnfield 2010, 11; Sandström & 

Ahonen 2011, 298.) Etumaisen jalan puoleinen lantion puolisko kiertyy sagittaalitasolla 

muutaman asteen taaksepäin posterioriseen suuntaan, samalla kun taaimmaisen jalan puo-

leinen puolisko kiertyy muutaman asteen eteenpäin anterioriseen suuntaan. Horisontaali-

tasolla lantio on kiertynyt noin 4 – 5 astetta etumaisen jalan puolelle. Rintakehässä näkyy 

pieni lantion horisontaalitason liikkeelle vastakkaissuuntainen kierto. Yläraajat jatkavat 

myötäliikettä niin, että etumaisen jalan vastakkaisen puoleinen yläraaja heilahtaa eteen-

päin. (Ahonen 2002, 175–181; Sandström & Ahonen 2011, 297–299.) 

 

 

 

KUVIO 3. Kävelyn vaiheet (Perry & Burnfield 2010, 11–16, muokattu) 

 

Alkukontakti sulautuu saumattomasti sitä seuraavaan kuormitusvastevaiheeseen, joka on 

tärkeä iskunvaimennusvaihe (Sandström & Ahonen 2011, 299). Kuormitusvastevaiheen 

aikana kehon paino laskeutuu etumaisen jalan päälle (Perry & Burnfield 2010, 11). Koko 

etumainen alaraaja ottaa vastaan kuormituksen ja toimii iskunvaimentajana. Joustoliike 

alkaa alemman nilkkanivelen pronaatiosta eli ulospäin kiertymisestä sagittaalitason ym-

päri. Kantaluu kääntyy ulospäin eversioon. Ylemmässä nilkkanivelessä alkavassa dor-

sifleksiossa jalan ja säären välinen kulma pienenee. Jalan keskiosan pronaatio ja jalan 

pitkittäisen sisäkaaren laskeutuminen aiheuttaa kantakalvon eli plantaarifaskian lyhytai-

kaisen venytyksen. Jalan etuosa kiertyy supinaatioon eli sisäänpäin jalan keskiosan pit-

kittäisen akselin suhteen. Ylempänä alaraajassa polvi ja lonkka koukistuvat, jotta ylävar-

talo saadaan jalan päälle. Lantio joustaa hieman posteriorisen rotaation suuntaan, jolloin 

koko rangassa tapahtuu pientä joustoa. (Sandström & Ahonen 2011, 299–301.) 

 



19 

 

Keskitukivaihe on yhden jalan tukivaihe (Perry & Burnfield 2010, 12). Koko etumainen 

jalka pysyy alustalla kehon liikkuessa nilkkakeinun yli eteenpäin. Keskitukivaihe jakau-

tuu varhaiseen ja myöhäiseen vaiheeseen. (Ahonen 2002, 195–196.) Varhaisessa vai-

heessa jalan päällä on täysi kuormitus, joka jakautuu tasaisesti jalan etu- ja takaosalle. 

Alempi nilkkanivel ja jalan keskiosa ovat pronaatiossa ja jalan sisempi pitkittäiskaari 

joustaa. Kävelyn progression myötä massakeskipiste siirtyy eteenpäin ja kuormitus siir-

tyy kohti jalan etuosaa. Myöhäisessä vaiheessa alkaa niin sanottu resupinaation vaihe, 

kun alemman nilkkanivelen pronaatio vähenee. Joustopronaatioon kuulunut kantaluun 6–

7 asteen eversio vaihtuu supinaatiosuuntaiseksi liikkeeksi ja kun kantapää nousee alus-

talta, kantaluu on jo pystysuorassa. (Sandström & Ahonen 2011, 301–303.) 

 

Päätöstukivaiheessa taaemman jalan kantapää nousee irti alustalta (Perry & Burnfield 

2010, 13). Kantapää kohoaa aluksi passiivisesti jatkaen vain keskitukivaiheen liikettä. 

Jalassa paino siirtyy jalan etuosaan päkiälle ja massakeskipiste liikkuu kohti I ja II jalka-

pöytäluun varpaisiin niveltyvien päiden (distaalipäiden) väliä. Lonkka on selkeästi ojen-

tunut ja saman puolen käsi liikkuu eteen. (Sandström & Ahonen 2011, 303–304.) Rinta-

kehä kiertyy seitsemännen rintarangan nikaman yläpuolelta käden liikkeen suuntaan vas-

taliikkeenä lantion horisontaalitason kierrolle takimmaisen jalan suuntaan (Ahonen 2002, 

208). Takimmaisen jalan puoleinen lantionpuolisko kiertyy sagittaalitasolla hieman an-

terioriseen suuntaan. Päätöstukivaiheen lopussa tapahtuu aktiivinen ponnistus eteenpäin. 

Ponnistus ohjaa kehon massakeskipistettä kohti vastakkaista puolta. Painonsiirron myötä 

kuormitus on jalan etuosassa sisäreunalla. Samanaikainen nilkan supinaatio kiertää sää-

ren ja koko alaraajan ulkokiertoon, mikä tukevoittaa lonkkanivelen ja lantion altapäin. 

(Sandström & Ahonen 2011, 304.) 

 

Esiheilahdusvaiheessa heilahtavan raajan jalka on edelleen alustalla. Esiheilahdusvaihe 

käynnistää kaksoistukivaiheen vastapuolen jalan laskeutuessa alustalle. (Perry & Burn-

field 2010, 13.) Painon siirtyessä vastakkaiselle jalalle, taaimmaisen jalan vaikutus ete-

nemiseen lakkaa. Heilahtavan puolen lantion eteenpäin kiertyminen horisontaalitasolla ja 

posteriorinen kierto sagittaalitasolla saavat aikaan lonkan koukistajalihasten venymisen. 

Venytyksessä lihaksiin kertyy elastista energiaa. Venytyksen ollessa riittävä, lonkan kou-

kistajalihakset aktivoituvat venytysrefleksin seurauksena ja reisiluu aloittaa heilahtami-

sen eteenpäin lonkkanivel liikeakselina. (Sandström & Ahonen 2011, 305–306.)  Vaiheen 
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lopussa reisiluu on pystysuorassa asennossa (Ahonen 2002, 215). Jalka pyörähtää peh-

meästi taaemman jalan päkiän yli kehon painon kulkiessa I–II jalkapöytäluiden distaali-

päiden välistä. (Sandström & Ahonen 2011, 305–306.)  

 

Alkuheilahdusvaihe alkaa, kun jalka irtoaa alustalta (Perry & Burnfield 2010, 14). Lonk-

kanivel toimii liikeakselina koko alaraajan heilahtaessa eteenpäin. Heilahduksen tulisi ta-

pahtua alaraajan omalla liike-energialla ja polven koukistua pääasiassa vauhdin ansiosta. 

Vartalon horisontaalitason kierrot nollaantuvat tämän vaiheen aikana. Lantio kallistuu 

frontaalitasolla noin 4–5 astetta heilahtavan jalan puolelle. Alkuheilahdusvaihe päättyy, 

kun jalka ohittaa tukijalan nilkan. (Sandström & Ahonen 2011, 306–307.) 

 

Keskiheilahdusvaiheessa jalan heilahdus jatkuu toisen jalan vierestä eteenpäin (Perry & 

Burnfield 2010, 15). Reisiluun asento säilyy samana koko vaiheen ajan, mutta sääri liik-

kuu alaosastaan eteenpäin polvinivelen ollessa liikeakselina. Vartalon horisontaaliset 

kierrot alkavat kasvaa lantion kiertyessä eteenpäin heilahtavan raajan suuntaan ja rinta-

kehän kiertyessä vastakkaiseen suuntaan. (Sandström & Ahonen 2011, 307.) Keskiheilah-

dusvaihe päättyy säären ollessa pystysuorassa asennossa (Perry & Burnfield 2010, 15).  

 

Loppuheilahduksessa sääri ojentuu suoraksi saakka polvinivelen toimiessa edelleen lii-

keakselina (Perry & Burnfield 2010, 16). Vartalon horisontaalitason kierrot saavuttavat 

päätepisteensä. Etumaisen jalan puoleinen lantion puolisko kiertyy eteenpäin horisontaa-

litasolla ja posterioriseen rotaatioon sagittaalitasolla. Rintakehä kiertyy taaksepäin hei-

lahtavan käsivarren suuntaan, samalla lapaluu liukuu taakse ja käsi tulee liikeratansa pää-

töspisteeseen. (Sandström & Ahonen 2011, 307–308.) Loppuheilahdusvaihe ja koko as-

kelsykli päättyy, kun jalka osuu alustalle (Perry & Burnfield 2010, 16).  

 

 

5.2 Kävelyn keinuliikkeet 

 

Eteneminen kävelyssä tapahtuu erilaisten niveltoimintojen kautta. Jalassa tapahtuu käve-

lyn aikana kolme eri keinuliikettä, jotka ovat kantakeinu eli heel rocker, nilkkakeinu eli 

ankle rocker ja päkiäkeinu eli forefoot rocker. (Sandström & Ahonen 2011, 310.) Kuvi-

ossa 4 nähdään eri keinuliikkeet (Perry & Burnfield 2010, 33). 
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KUVIO 4. Kävelyn keinuliikkeet (Perry & Burnfield 2010, 33, muokattu) 

 

Kantakeinu aloittaa askeleen jalan osuessa alustalle kantapää edellä alkukontaktivai-

heessa (Sandström & Ahonen 2011, 311). Kantaluun pyöreän muotoiset kyhmyt muodos-

tavat kontaktin alustaan. Kantaluun kyhmyjen ja nilkkanivelen keskustan välinen luinen 

osa toimii epävakaana vipuna, joka pyörähtää alustaa kohti vartalon painon siirtyessä ja-

lan päälle. Jotta jalkaterä ei putoa alustalle, etusäären lihakset jarruttavat nilkan plantaa-

rifleksiota. Etusäären lihasten työ saa samalla aikaan sääriluun siirtymisen eteenpäin kei-

nuliikkeessä. Etenemisliike siirtyy polvenivelen yli nelipäisen reisilihaksen (m. quadri-

ceps femoris) avulla, sillä nelipäisen reisilihaksen työ sitoo reisiluun sääriluuhun hillites-

sään polven koukistumista. Kantakeinu edesauttaa tällä tavoin koko tukijalan eteenpäin 

suuntautuvaa liikettä muuttamalla alustaan suuntautuvasta kaatumisvoimasta merkittävän 

osan eteenpäin suuntautuvaksi vauhdiksi. (Perry & Burnfield 2010, 34.) 

 

Nilkkakeinu aloittaa toimintansa jalan etuosan osuessa lattiaan (Perry & Burnfield 2010, 

34). Keskitukivaiheen aikana sääriluu liukuu sujuvasti telaluun kaarevan nivelpinnan 

päällä nilkkakeinun yli noin 10 asteen dorsifleksioon asti (Sandström & Ahonen 2011, 

311). Kehon paino siirtyy jalkaa pitkin kohti jalkapöytäluiden distaalipäitä (Perry & 

Burnfield 2010, 34).  

 

Viimeisin keinuliikkeistä on päkiäkeinu. Päätöstukivaiheessa kanta kohoaa ja kehon 

paino saavuttaa jalkapöytäluiden distaalipäät. Kehon paino rullaa pyöreäpäisten jalkapöy-

täluiden muodostaman päkiäkeinun ylitse ja eteneminen kiihtyy kehon painon siirtyessä 

jalan tukipinnan etupuolelle. (Perry & Burnfield 2010, 35.) Kävelyn kannalta on tärkeää, 

että varpaiden tyvinivelten dorsifleksio on riittävä päkiäkeinun toteutumiseksi (Sand-

ström & Ahonen 2011, 311). 
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5.3 Isovarpaan tyvinivelen nivelrikon aiheuttamat muutokset kävelyssä 

 

Isovarpaan tyvinivelen toiminnan virheettömyys luo pohjan virheettömälle askeltami-

selle. Toiminnan häiriöt sen sijaan muuttavat kävelyä huonompaan suuntaan ja altistavat 

muille kompensatorisille muutoksille. (Ahonen 2002, 266–267.) Normaali kävely vaatii 

isovarpaan tyviniveleltä noin 50–70 asteen dorsifleksion eli koukistumisen jalan selkä-

puolelle (Joensuu & Liukkonen 2004, 572). Dorsifleksion rajoittuminen estää tehokkaan 

kehon painon siirtymisen ponnistusvaiheessa ja johtaa siten muutoksiin jalan toiminnassa 

(Bergin ym. 2012, 1691). 

 

 

5.3.1 Isovarpaan tyvinivelen rajoittuneen liikkeen aiheuttamat muutokset käve-

lyssä 

 

Isovarpaan tyvinivelen toiminnalla on tärkeä merkitys jalan tukevoittamisessa kävelyn 

päätöstuki- ja esiheilahdusvaiheessa. Päätöstukivaiheessa kehon paino siirtyy jalan etu-

osalle, jolloin isovarvas ja muut varpaat ojentuvat dorsifleksioon. Varpaiden ojentuminen 

aiheuttaa kantakalvon kiristymisen. Kiristyessään kantakalvo vetää kantaluuta sekä jal-

kapöydän luita toisiaan kohti. Jalan pitkittäinen sisäkaari kohoaa ja jalan keskiosan luut 

kiilautuvat holvimaiseen, joustamattomaan asentoon. Ilmiötä kutsutaan windlass- eli vei-

vimekanismiksi. Nivelrikossa isovarpaan tyvinivelen liikeradan rajoittuessa windlass-

mekanismi ei toimi, jolloin jalkapohjan rakenteet ylikuormittuvat ponnistuksessa. (Aho-

nen 2002, 206, 214, 265, 266; Joensuu & Liukkonen 2004, 571-572; Sandström & Aho-

nen 2011, 311, 321.) Kuviossa 5 on esitetty windlass-mekanismin toiminta (Sandström 

& Ahonen 2011, 321). 

  

 

 

KUVIO 5. Windlass-mekanismi. (Sandström & Ahonen 2011, 321, muokattu) 
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Kirjallisuuden mukaan isovarpaan tyvinivelen liikkeen rajoittuessa ensimmäisen ja toisen 

jalkapöytäluun väli sekä isovarpaan tyvinivel eivät kuormitu oikealla tavalla kävelyn pää-

töstukivaiheessa. Kuormitus siirtyy isovarpaan tyviniveleltä eteenpäin isovarpaan tyvi- ja 

kärkijäsenen väliselle nivelelle. Kuormitus siirtyy myös sivusuuntaan ensimmäiseltä jal-

kapöydänluulta 2.–5. varpaille ja jalkapöydänluille sekä jalan ulkoreunalle. Jalkaterä ei 

ole tällöin vakaa kuormittuessaan. (Joensuu & Liukkonen 2004, 572–573.) 

 

Viime vuosien tutkimustulokset tukevat kirjallisuutta. Vuonna 2006 julkaistussa tutki-

muksessa Van Gheluwe, Dananberg, Hagman ja Vanstaen tutkivat jäykistyneen isovar-

paan tyvinivelen (hallux limitus) vaikutusta jalan plantaaripaineeseen kävelyn aikana. 

Tutkimuksen mukaan jäykistynyt isovarvas aiheutti jalkapohjan paineen kerääntyvän 

huomattavasti enemmän isovarpaan alle kuin ensimmäisen jalkapöytäluun pään alle. 

Myös isovarpaan kuormitusaste oli selvästi suurempi kuin kontrolliryhmällä. Lisäksi tu-

loksissa ilmeni, että etujalan ulkoreunassa ja 2.–5. jalkapöytäluiden alla vallitsi suurempi 

plantaaripaine kuin isovarpaan tyvinivelen alla. (Van Gheluwe ym. 2006, 430–435.) 

 

Vuonna 2008 julkaistussa tutkimuksessa Zammit, Menz, Munteanu ja Landorf tutkivat 

jalkapohjan paineen (plantar pressure) jakautumista iäkkäillä henkilöillä, joilla on isovar-

paan tyvinivelen nivelrikko. Tuloksissa isovarpaan tyvinivelen nivelrikkoa sairastavilla 

ilmeni merkittävästi suuremmat maksimivoimat ja huippupaineet varpaiden alla kuin 

kontrolliryhmällä. Tutkijat toteavat tulosten tukevan aiempia tutkimustuloksia, joissa iso-

varpaan dorsifleksion riittämättömyyden todetaan aiheuttavan merkittäviä paineen jakau-

tumisen muutoksia kävelyn aikana. Tutkijat eivät kuitenkaan pystyneet tulosten perus-

teella osoittamaan muutoksia aiheuttavien mekanismien perimmäisiä syitä. (Zammit ym. 

2008, 1666–1668.) 

 

 

5.3.2 Kivun välttämisen aiheuttamat muutokset kävelyssä 

 

Isovarpaan tyvinivelen nivelrikko aiheuttaa tyvinivelen kipeytymistä ja jäykistymistä 

(Menz ym. 2014). Askellus on kivuliasta liikerajoituksen vuoksi (Joensuu & Liukkonen 

2004, 573). Kävelyn ponnistukselle on kolme eri kompensaatiokeinoa, joilla voi pyrkiä 

välttämään kipua. Kävelijä voi kääntää jalkaterän ulospäin, jolloin askellus jalan sisäreu-

nan yli voi olla kivuton, mutta tällöin jalkapohjan rakenteet venyvät entisestään. Toinen 

kompensaatiokeino on ponnistaa jalkaterän ulkosyrjän kautta. Kuormituksen siirtyessä 
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2.-5. jalkapöytäluille ja ulkoreunalle jalkaterä ei kuitenkaan ole vakaa kuormittuessaan, 

jolloin nilkka nyrjähtää helposti. Kolmas kompensaatiokeino on jättää ponnistus väliin 

eli nostaa jalka ilmaan ennen kuin päkiän huono liikkuvuus tai kipu estää liikkeen. (Aho-

nen 2002, 265, 266; Joensuu & Liukkonen 2004, 573; Sandström & Ahonen 2011, 311, 

321.) Ponnistuksen jäädessä pois pohjelihasten työ on vähäistä, jolloin lihasten työ ei 

myöskään auta laskimopumppujen toimintaa (Ahonen 2015).  

 

Edellä mainitut kompensaatiokeinot ovat jalan biomekaniikan kannalta huonoja (Sand-

ström & Ahonen 2011, 321). Kun jalkaterä osuu käveltäessä maahan, syntyy suljettu lii-

keketju, jossa jalkaterän toiminta välittyy jatkumona koko kehon läpi lopulta leukanive-

leen asti. Kaikki liikeketjussa esiintyvät poikkeamat normaalista vaikuttavat suljetun ki-

neettisen ketjun sääntöjen mukaan koko ketjun toimintaan. (Ahonen 2004, 108-112; 

Sandström & Ahonen 2011, 286.)  
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6 TUKIPOHJALLISTEN VAIKUTUKSET KÄVELYYN 

 

 

6.1 Yksilöllisesti muotoillut elementtivalmisteiset tukipohjalliset 

 

Aineistonvalinnassa löydettiin kaksi tutkimusta, joissa tutkittiin elementtivalmisteisten 

yksilöllisten tukipohjallisten vaikutuksia isovarpaan tyvinivelen nivelrikon hoidossa 

(Menz ym. 2016a, 2016b). Molemmissa tutkimuksissa käytettiin samalla tavalla muotoil-

tuja tukipohjallisia (kuva 1). Tutkimuksissa käytettyihin elementtivalmisteisiin täyspit-

kiin tukipohjallisiin leikattiin aukko ensimmäisen jalkapöydänluun alle. Tukipohjallinen 

katkaistiin 2.–5. varpaiden uurteen kohdalta. Tukipohjallisen etuosaan, jalan etuosan alle, 

lisättiin 3 mm paksuinen korotus. Yksilöllisten tarpeiden mukaan pohjallisen sisäreunan 

alle lisättiin ylipronaatiota estävä matala kiila. (Menz ym. 2016a, 604; Menz ym. 2016b, 

582.) 

 

 

 

KUVA 1. Yksilöllisesti muotoiltujen elementeistä valmistettujen tukipohjallisten muo-

toilu tavallisilla pohjallisilla mallinnettuna. (Kuva: Laura Koriseva 2016)  

 

Tutkijat olettivat kyseisellä tavalla muotoillun tukipohjallisen auttavan ensimmäistä jal-

kapöytäluuta plantaarifleksoitumaan riittävästi, vähentäen nivelen puristumista ja puris-

tumisesta aiheutuvaa kipua isovarpaan tyvinivelessä. (Menz ym. 2016a, 604; Menz ym. 
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2016b, 582.) Welsh, Redmond, Chockalingam ja Keenan olivat tutkineet aiemmin sa-

malla tavalla muotoiltujen elementeistä valmistettujen tukipohjallisten käyttöä isovar-

paan tyvinivelessä mekaanisesti aiheutuvan kivun lievityksessä vuonna 2010 julkaistussa 

tutkimuksessa Tutkimuksen aikana osallistujien kokema kipu väheni tilastollisesti mer-

kitsevästi. Kävelyanalyysin perusteella kivun lieveneminen ei kuitenkaan johtunut iso-

varpaan tyvinivelen liikkuvuuden lisääntymisestä, kuten tutkijat etukäteen olivat arvel-

leet. (Welsh, Redmond, Chockalingam ja Keenan, 2010). 

 

Kirjallisuuskatsauksen aineistoon valitut tutkimukset julkaistiin vuonna 2016. Tutkimuk-

sissa verrattiin samalla tavalla muotoiltujen yksilöllisten elementeistä valmistettujen tu-

kipohjallisten ja keinupohjaisten MBT (Masai Barefoot Technology) -kenkien vaikutuk-

sia isovarpaan tyvinivelen nivelrikon hoidossa. Tutkimukset toteuttivat samat tutkijat ja 

niihin osallistui sama osallistujajoukko. Tutkimukset toteutettiin rinnakkaisryhmillä sa-

tunnaistettuna, mutta osallistujat tiesivät ennakkoon ryhmiin jaosta ja saavansa joko tuki-

pohjalliset tai keinupohjakengät. Ensimmäinen tutkimus tarkasteli tukipohjallisten ja kei-

nupohjakenkien välittömiä biomekaanisia vaikutuksia osallistujien juuri saatua tukipoh-

jallisensa tai keinupohjakenkänsä. Toinen tutkimus keskittyi tutkimaan tukipohjallisten 

ja keinupohjakenkien eroa kivunlievityksessä 12 viikon ajanjaksolla. (Menz ym. 2016a, 

604; Menz ym. 2016b, 582.) 

 

Yksilöllisten tukipohjallisten välittömät biomekaaniset vaikutukset 

Kävelyanalyysi aloitettiin 250 metrin totuttelukävelyn jälkeen. Tukipohjallisten ryhmään 

kuuluvat testattiin siten, että osallistujat käyttivät omia kenkiään ja kävelivät sekä ilman 

tukipohjallisia että tukipohjallisten kanssa. Keinupohjakenkien ryhmään kuuluvat käve-

livät sekä omilla kengillään että keinupohjakengillä. Tutkittava kävelymatka oli kahdek-

san metriä pitkä. Osallistujat ottivat matkalla keskimäärin 16 askelta, joista vain keskim-

mäiset neljä analysoitiin kiihdytyksen ja jarrutuksen vaikutusten poissulkemiseksi. Osal-

listujat kävelivät itse valitsemaansa vauhtia. Kävelyanalyysissä mitattiin polvi- ja lonk-

kanivelen sagittaalitason liikerataa sekä paikkaa ja aikaa koskevia muuttujia käyttämällä 

johdotonta ja puettavaa liikeanalyysijärjestelmää. Jalanpohjan huippupaineet (peak plan-

tar pressure) mitattiin kenkään sijoitettavalla painetta mittaavalla pohjallisella. Teknisten 

ongelmien vuoksi polvi- ja lonkkanivelen liikeradan mittaustulokset saatiin kerättyä 88 

osallistujalta ja jalanpohjan paineen mittaustulokset 87 osallistujalta. (Menz ym. 2016a, 

606.) 
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Kävelyanalyysissa todettiin sekä yksilöllisten elementeistä valmistettujen tukipohjallis-

ten että keinupohjakenkien vähentävän isovarpaan tyvinivelen alle kohdistuvaa huippu-

painetta välittömästi. Paineen vähentyminen tyvinivelen alla saattaa olla eräs vaikuttava 

syy siihen, miksi tukipohjallisista ja keinupohjakengistä näyttäisi olevan hyötyä isovar-

paan tyvinivelen nivelrikon hoidossa. Tukipohjalliset ja keinupohjakengät kuitenkin vä-

hensivät painetta keskenään erilaisten mekanismien välityksellä. Tukipohjallisilla oli vain 

vähäinen vaikutus paikkaa ja aikaa koskeviin sekä kinemaattisiin muuttujiin, mutta ne 

vähensivät jalkapohjan painetta kantapään alla ja lisäsivät sitä 2.–5. varpaiden ja jalan 

keskiosan alla. Tutkijat olettivat tutkimuksen alussa tukipohjallisen auttavan ensimmäistä 

jalkapöytäluuta plantaarifleksoitumaan riittävästi ja siten vähentämään nivelen puristu-

mista sekä puristumisesta aiheutuvaa kipua isovarpaan tyvinivelessä. Tutkimustulosten 

perusteella tutkijat kuitenkin arvelevat tukipohjallisten saavuttavan hoitoa hyödyttävät 

vaikutuksensa plantaarifleksion helpottamisen sijaan siirtämällä kuormitusta isovarpaan 

tyviniveleltä kohti jalan keskiosaa kävelyn keskitukivaiheen aikana ja kohti 2.–5. varpaita 

ponnistuksen aikana. (Menz ym. 2016a, 609–610.) 

 

Toisin kuin yksilölliset tukipohjalliset, keinupohjakengät vaikuttivat enemmän kinemaat-

tisiin muuttujiin alentamalla askelrytmiä, tukivaiheen prosentuaalista kestoa askelsyk-

lissä sekä lonkkanivelen sagittaalitason liikelaajuutta. Keinupohjakengät vähensivät ja-

lanpohjan huippupaineita 2.–5. varpaiden tyvinivelten ja kantapään alla. Tutkijat arvele-

vat keinupohjakenkien aikaansaaman jalan etuosan paineen vähennyksen sekä passiivi-

sen kehon painonsiirron siirtävän kuormitusta kivuliaalta alueelta ja vähentävän isovar-

paan tyvinivelen puristumista. Keinupohjakengistä vaikuttaisi siten olevan terapeuttista 

hyötyä isovarpaan tyvinivelen nivelrikon hoidossa tutkijoiden mukaan. (Menz ym. 2016a, 

609–610.) 

 

Yksilöllisesti muotoiltujen tukipohjallisten kipua lievittävä vaikutus 

Toisen tutkimuksen ensisijainen tavoite oli tutkia yksilöllisesti muotoiltujen elementeistä 

valmistettujen tukipohjallisten ja keinupohjakenkien eroa kivunlievityksessä Foot Health 

Status Questionnairen (FHSQ) jalkakipuosiota hyödyntäen. FHSQ on kyselylomake, joka 

sisältää neljä eri osiota: jalkakipu, jalan toiminta, jalkineet ja yleinen jalkaterveys. Lo-

makkeessa on yhteensä 13 kysymystä. Vastaukset muunnetaan pistemääräksi siten, että 

0 pistettä tarkoittaa huonointa mahdollista jalkaterveyttä ja 100 pistettä optimaalista jal-

katerveyttä. Kipu kartoitettiin tutkimuksen alussa sekä neljän viikon, kahdeksan viikon ja 

12 viikon kuluttua aloituksesta. Mikäli osallistujalla oli oireita molemmissa jaloissaan, 
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oireet kuvailtiin kivuliaamman jalan kivun mukaan. Tutkimuksen muina tavoitteina oli 

selvittää jalan toimintoja FHSQ:n avulla, kivun voimakkuutta tasamaalla kävelyssä ja le-

vossa VAS -janaa (Visual Analogue Scale for Pain) hyödyntäen, isovarpaan tyvinivelen 

jäykkyyttä aamuisin ja levon jälkeen, yleistä oireiden muutosta, kivunlievityksessä käy-

tetyn parasetamolin määrää, mahdollisia haittavaikutuksia sekä fyysisen aktiivisuuden 

määrää. (Menz ym. 2016b, 583.) 

 

Tutkimuksen aikana tukipohjallisten ryhmästä jättäytyi kesken pois viisi henkilöä, joista 

yksi ei pystynyt jatkamaan pohjallisten käyttöä. Keinupohjakenkien ryhmästä jättäytyi 

kesken pois niin ikään viisi henkilöä, joista kaksi ei pystynyt jatkamaan kenkien käyttöä. 

Tulosten mukaan sekä tukipohjallisten että keinupohjakenkien ryhmässä osallistujien ko-

kema kipu väheni, mutta ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa. Tukipohjallisia käyt-

täneiden kipuosion pisteet nousivat tutkimuksen aikana 17 pistettä ja keinupohjakenkiä 

käyttäneiden 22 pistettä. Molemmissa ryhmissä pisteet ylittivät 13 pisteen minimialara-

jan, mikä ilmaisee parantunutta jalkaterveyttä. (Menz ym. 2016b, 587.) 

 

Tutkimuksen muiden osuuksien tuloksissa ryhmien välillä ei ollut suuria eroja. Keinu-

pohjakenkiä käyttäneet kuitenkin raportoivat käyttäneensä kenkiä vähemmän. Tukipoh-

jallisia käytettiin tutkimuksen aikana keskimäärin 448 ± 238 tuntia, kun taas keinupohja-

kenkiä käytettiin keskimäärin vain 287 ± 192 tuntia. Keinupohjakenkiä käyttäneet koki-

vat useammin haittavaikutuksia kuin tukipohjallisia käyttäneet. Yleisimmät tutkimuk-

sessa ilmenneet haittavaikutukset olivat uutena ilmennyt alaselkä- tai alaraajakipu, rakot, 

tukipohjallisten tai keinupohjakenkien epämukavuus sekä heikentynyt tasapaino. Etenkin 

alaselkäkipua ilmeni enemmän keinupohjakenkiä käyttäneillä. Tutkijat ehdottavat yksi-

löllisesti muotoiltujen elementeistä valmistettujen tukipohjallisten olevan keinupohjaken-

kiä suositeltavampi hoitokeino isovarpaan tyvinivelen nivelrikossa siksi, että niitä käy-

tettiin enemmän ja niiden käytöstä raportoitiin ilmenevän vähemmän haittavaikutuksia. 

(Menz ym. 2016b, 587–588.) 
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6.2 Kenkää jäykistävät pohjalliset 

 

Koko jalanpohjan pituiset kenkää jäykistävät pohjalliset ovat yleisesti suositeltu hoitotapa 

isovarpaan tyvinivelen nivelrikossa. Kenkää jäykistävät pohjalliset valmistetaan ohuesta 

ja jäykästä materiaalista. Pohjalliset sijoitetaan kengän sisään. Niiden tavoitteena on vä-

hentää varpaiden tyvinivelten dorsifleksion määrää kävelyn ponnistusvaiheessa, jotta iso-

varpaan tyvinivelen liikkeen aiheuttama nivelen puristus vähenisi ja oireet lievittyisivät. 

(Jerilyn ym. 2016, 104.) 

 

Vaikka kenkää jäykistäviä pohjallisia suositellaan isovarpaan tyvinivelen hoitomuodoksi, 

niiden oireita lievittäviä vaikutuksia ei ole tutkimuksen tekijöiden mukaan aiemmin tut-

kittu. 2016 vuoden alkupuolella ilmestyneessä tutkimuksessa Jerilyn, Menz, Murley ja 

Munteanu selvittivät, vähentävätkö kenkää jäykistävät pohjalliset isovarpaan tyvinivelen 

kipua. Tutkimukseen osallistui 31 isovarpaan tyvinivelen nivelrikkoa sairastavaa. Osal-

listujat olivat yli 18 vuotiaita, heillä oli ollut oireita yli kolmen kuukauden ajan yhdessä 

tai molemmissa jaloissa ja kivun vakavuus oli vähintään 20 mm / 100 mm VAS -kipu-

janalla. Nivelrikko piti olla todettu myös röntgenkuvin. Osallistujien tuli suostua keskeyt-

tämään muiden kipulääkkeiden kuin parasetamolin käyttö kaksi viikkoa ennen alkututki-

musta. Parasetamolin käytöstä täytyi niin ikään pitää vuorokauden tauko ennen alkutut-

kimusta ja seuranta-arvioita. Osallistujien piti pidättäytyä muiden isovarpaan tyvinivelen 

hoitomenetelmien käyttämisestä tutkimusjakson ajan. Osallistujan tuli käyttää kenkiä, jo-

hon pohjallinen sopii ja pystyä kävelemään ilman apuvälineitä. (Jerilyn ym. 2016, 104.) 

 

Osallistujat saivat puolijäykästä hiilikuidusta valmistetun, noin 1,1 mm paksuisen Otto 

Bock Springlite Carbon Foot Plates -pohjallisen tai pohjalliset, riippuen oliko nivelrikkoa 

vain toisessa vai molemmissa jaloissa. Pohjallinen oli täysipitkä, siinä ei ollut muotoiltua 

kaaritukea tai kantakuppia. Kenkää jäykistävä pohjallinen asetettiin kengän oman irto-

pohjallisen alle. Mikäli kengässä ei ollut irrotettavaa pohjallista, kenkää jäykistävä poh-

jallinen päällystettiin 2,0 mm paksuisella pehmeällä päällisellä. (Jerilyn ym. 2016, 105–

106.) 

 

Tulokset kerättiin kyselylomakkeilla tutkimuksen alussa sekä yhden ja kolmen kuukau-

den kuluttua aloituksesta. Tutkimuksen ensisijainen tavoite oli tutkia osallistujien koke-

maa jalkakipua Foot Health Status Questionnairen (FHSQ) kipuosion avulla. Tutkimuk-

sen muut tutkittavat asiat olivat osallistujien kokemat jalkoihin liittyvät vaikeudet 
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FHSQ:n jalan toiminta -osion avulla, oireiden muutokset, fyysinen aktiivisuus, pohjallis-

ten käyttömukavuus, pohjallisten käytön noudattaminen, kivun lievityksessä käytetty pa-

rasetamolin määrä sekä pohjallisten siedettävyys. (Jerilyn ym. 2016, 106.) 

 

Tulokset saatiin kerättyä 30 osallistujalta yhden kuukauden kuluttua aloituksesta ja 27 

osallistujalta tutkimuksen päättyessä kolmen kuukauden kuluttua aloituksessa. Tulok-

sissa ilmeni tilastollisesti merkitsevää kivun lievenemistä sekä jalkoihin liittyvien vai-

keuksien helpottumista. Yhden kuukauden kuluttua kipu oli lievittynyt FHSQ:n avulla 

kartoitettuna keskiarvoltaan 15,2 pistettä ja kolmen kuukauden jälkeen keskiarvon paran-

nus oli 18,8 pistettä. Tilastollisesti merkittäväksi muutoksen pistealarajaksi on raportoitu 

kipuosion yhteydessä 14 pistettä, joten kivun lieveneminen on tilastollisesti merkittävää 

sekä yhden että kolmen kuukauden kohdalla tutkimuksen aloituksesta. Jalkoihin liittyvät 

vaikeudet lievittyivät FHSQ:n avulla kartoitettuna keskiarvoltaan 10,8 pistettä yhden 

kuukauden kohdalla ja keskiarvoltaan 11,8 pistettä kolmen kuukauden kohdalla. Jalkoi-

hin liittyvien vaikeuksien tilastollisesti merkittävä pistealarajaksi on raportoitu 7, mikä 

ylitettiin tutkimuksessa. Nämä muutokset tukevat osallistujien raportoimaa kokemusta, 

sillä 78 % kertoi kokeneensa hoidon vaikuttaneen kolmen kuukauden kuluttua aloituk-

sesta. 

 

Kenkiä jäykistävät pohjalliset olivat myös yleisesti hyvin siedetyt, mutta osa osallistujista 

kuitenkin koki haitallisia vaikutuksia pohjallisten käytöstä. Kaksi osallistujaa jätti tutki-

muksen kesken yhden kuukauden kuluttua aloituksesta vakavien kantapää- ja polvikipu-

jen vuoksi. Haittavaikutusten syyt eivät selvinneet, mutta tutkijat arvelivat niiden johtu-

van kenkää jäykistävän pohjallisen aiheuttamasta erilaisesta paineenjakautumisesta ja 

kuormituksesta jalkapohjassa kävelyn aikana, vaikuttaen myös laajemmin alaraajan liik-

keisiin. Yleisimmät haittavaikutukset olivat polvikipu, jota koki kolme osallistujaa sekä 

jalkakipu muualla kuin isovarpaan tyvinivelessä, jota koki neljä osallistujaa. Haittavaiku-

tuksista huolimatta kenkää jäykistävät pohjalliset lievittivät kipua ja vähensivät jalkoihin 

liittyviä vaikeuksia tilastollisesti merkittävästi. Ne olivat hyvin siedetty hoitomuoto tä-

män alustavan tutkimuksen tulosten mukaan. (Jerilyn ym. 2016, 104–110.) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Isovarpaan tyvinivelen nivelrikko on yleinen sairaus, mutta sitä ja sen hoitomenetelmiä 

on tutkittu suhteellisen vähän (Zammit ym. 2010, 1). Tämän opinnäytetyön kuvailevan 

kirjallisuuskatsauksen aineiston valinnassa löytyi vain edellä kuvaillut muutamat tutki-

mukset isovarpaan tyvinivelen nivelrikon vaikutuksista kävelyyn sekä tukipohjallisten 

vaikutuksista isovarpaan tyvinivelen nivelrikon hoitoon.  

 

Kirjallisuuden mukaan isovarpaan tyvinivelen toiminnan häiriöt muuttavat kävelyä huo-

nompaan suuntaan (Ahonen 2002, 266–267). Isovarpaan tyvinivelen dorsifleksion rajoit-

tuminen estää tehokkaan kehon painon siirtymisen ponnistusvaiheessa ja johtaa siten 

muutoksiin jalan toiminnassa (Bergin ym. 2012, 1691). Tutkimustulokset tukevat kirjal-

lisuutta. Sekä Van Gheluwe ym. (2006, 429–435) että Zammit ym. (2008, 1665–1668) 

osoittivat tutkimuksissaan isovarpaan tyvinivelen liikkeen rajoittumisen aiheuttavan seu-

rauksia paineen jakautumiseen jalkapohjassa. Tutkimusten tuloksissa todettiin, että paine 

oli isovarpaan tyvinivelen alla pienempi kuin varpaiden alla. 

 

Kun ensimmäinen jalkapöytäluu ei isovarpaan tyvinivelen nivelrikon vuoksi kuormitu 

oikealla tavalla kävelyn päätöstukivaiheessa, jalkaterä ei ole kuormittuessaan vakaa (Jo-

ensuu & Liukkonen 2004, 572–573). Kävelyn muuttuessa kivuliaaksi liikerajoituksen ja 

nivelen kipeytymisen vuoksi, kävelijä voi pyrkiä välttämään kipua erilaisilla ponnistuk-

sen kompensaatiomenetelmillä (Sandström & Ahonen 2011, 321). Oli sitten kyse jalka-

terän epävakaudesta kuormituksessa tai kivuliaan ponnistuksen välttämisestä kompensaa-

tiomenetelmiä käyttäen, Ahosen (2004, 109–111) mukaan kaikki liikeketjussa esiintyvät 

poikkeamat normaalista vaikuttavat suljetun kineettisen ketjun sääntöjen mukaan koko 

ketjun toimintaan. 

 

Liikeketjuvaikutuksen vuoksi jalkaortoosit, kuten tukipohjalliset, ovat tärkeä osa monen 

alaraajaongelman ja sairauden hoitoa. Tukipohjallinen on mekaaninen apuväline, jolla 

voidaan muuttaa alaraajojen toimintoja ja linjauksia lähemmäksi optimaalisia toimintoja. 

(Ahonen ym. 2004, 400.) Tukipohjalliset ja kenkien muokkaustyöt ovat laajalti käytetty 

kliininen toimintatapa isovarpaan tyvinivelen nivelrikon hoidossa, mutta niiden vaikutta-

vuutta ei ole arvioitu perusteellisesti (Menz ym. 2014). 
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Kirjallisuuskatsauksessa esitellyt Menz ym. (2016) tekemät kaksi tutkimusta olivat en-

simmäiset satunnaistetut rinnakkaisryhmätutkimukset, joissa selvitettiin yksilöllisesti 

muotoiltujen elementeistä valmistettujen tukipohjallisten ja keinupohjakenkien eroa iso-

varpaan tyvinivelen nivelrikon hoitoon liittyen. Kävelyanalyysissa todettiin, että yksilöl-

lisesti muotoillut elementtivalmisteiset tukipohjalliset ja keinupohjakengät vähensivät vä-

littömästi painetta isovarpaan tyvinivelen alta kävelyn aikana isovarpaan tyvinivelen ni-

velrikossa. Paineen vähennys saattaa olla yksi niistä mekanismeista, millä tukipohjalliset 

ja keinupohjakengät saavuttavat ilmeisen suotuisat vaikutuksensa isovarpaan tyvinivelen 

nivelrikon hoidossa. (Menz ym. 2016, 607–609.) 

 

Tutkijoiden mukaan tutkimustuloksia tulee kuitenkin tarkastella samassa yhteydessä tut-

kimustavasta johtuvien puutteiden kanssa. Tutkimuksessa havainnoitiin vain yksilölli-

sesti muotoiltujen elementeistä valmistettujen tukipohjallisten ja keinupohjakenkien vä-

littömiä vaikutuksia lyhyen totuttelukävelyn jälkeen. Tutkimuksessa käytettyyn paine-

pohjalliseen liittyi myös olennainen rajoitus: pohjallinen mittaa vain sensoripintaan koh-

tisuorassa tulevaa voimaa. Siten esimerkiksi kaarevien pintojen, kuten tukipohjallisen si-

säreunan kaarimuotoilun mittaustarkkuus voi olla puutteellinen. (Menz ym. 2016, 610.) 

 

12 viikon seurannan aikana sekä yksilöllisesti muotoiltujen elementeistä valmistettujen 

tukipohjallisten että keinupohjakenkien ryhmässä osallistujien kokema kipu väheni, 

mutta ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa. Tutkijoiden mukaan tutkimuksen suurin 

puute oli se, ettei tutkimuksessa ollut mukana kontrolliryhmää. Tutkijat eivät siten voi 

olla varmoja, että osallistujien raporteista havainnoidut muutokset ovat ainoastaan tuki-

pohjallisista tai keinupohjaisista kengistä johtuvia. (Menz ym. 2016a, 610; Menz ym. 

2016b, 588.) Alun perin tutkijoiden oli tarkoitus käyttää tutkimuksessa vertailukohtana 

”vale”-pohjallisia, mutta eettisyyden vuoksi näin ei voitu tehdä (Menz ym. 2014). Toinen 

tutkimuksen puute oli osallistujien tietoisuus tutkimuksen molemmista tutkittavista me-

netelmistä. Tutkijoiden mukaan osallistujien ennakkoasenteet ja mielipiteet ovat saatta-

neet myös vaikuttaa lopputulokseen heidän arvioidessaan oireidensa muutosta. (Menz 

ym. 2014.) Tutkijoiden mukaan tutkimuksen kolmas puute on se, että tutkimuksessa käy-

tettiin tiettyä keinupohjakenkämallia ja tukipohjallisten muotoilua, joten tulokset eivät 

ole yleistettävissä muun mallisiin keinupohjakenkiin tai yksilöllisiin tukipohjallisiin. 

(Menz ym. 2016, 588.) 
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Kirjallisuuskatsauksessa esitelty Jerilyn ym. (2016) tekemän tutkimuksen tavoite oli ke-

rätä alustavaa tietoa kenkää jäykistävien pohjallisten soveltuvuudesta isovarpaan tyvi-

nivelen nivelrikon kivun hoidossa. Tutkimuksessa ei käytetty kontrolliryhmää. Tutki-

muksen hyvät puolet olivat tutkijoiden mukaan se, että tutkimukseen osallistujat edustivat 

hyvin isovarpaan tyvinivelen nivelrikkoa sairastavien joukkoa ikänsä, kehon painoindek-

sin (BMI), jalan asennon sekä kliinisten oireiden perusteella. Tutkimuksessa käytetyt 

pohjalliset ovat saatavilla kaupoista suhteellisen edulliseen hintaan. Pohjallisia on lisäksi 

helppo käyttää erilaisissa kengissä niiden ohuen muotoilun vuoksi, mikä saattaa rohkaista 

suurempaan käyttöasteeseen. (Jerilyn ym. 2016, 109–110.) 

 

Kenkiä jäykistävien pohjallisten vaikutuksia selvittäneen tutkimuksen puutteita olivat tut-

kijoiden mukaan kontrolliryhmän puuttuminen ja se, ettei tutkimusta oltu satunnaistettu. 

Kontrolliryhmän puuttuessa tutkijat eivät voi todeta oireiden muutoksen tai haittavaiku-

tusten ilmenemisen johtuvan pelkästään kenkiä jäykistävistä pohjallisista. Tutkimustu-

lokseen on saattanut vaikuttaa myös esimerkiksi erilaiset jalkinevalinnat, pohjallisten lu-

mevaikutus tai Rosenthal-vaikutus, joka muuttaa käytöstä odotusten mukaiseksi. (Jerilyn 

ym. 2016, 109–110.) 

 

Vaikka alustava tutkimus osoitti kenkiä jäykistävien tukipohjallisten käytöstä olevan klii-

nisesti ja tilastollisesti merkittävää parannusta sekä jalkakivun lievenemisessä että jalkoi-

hin liittyvissä vaikeuksissa, tutkijat toteavat aiheen vaativan jatkotutkimuksia tulosten 

vahvistamiseksi. Tutkijoiden mukaan kenkää jäykistävien pohjallisten vaikutuksista iso-

varpaan tyvinivelen hoidossa tulisi jatkossa tutkia täsmällisillä satunnaistetuilla tutki-

muksilla, joissa on sekä kontrolliryhmä että pidempi seuranta-aika. Jatkossa tulisi tutkia 

myös kenkää jäykistävien pohjallisten biomekaanisia vaikutuksia, jotta ymmärretään mi-

ten ne vaikuttavat jalkaan ja muuhun alaraajaan. (Jerilyn ym. 2016, 110.) 

 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksen mukaan kenkiä jäykistävistä pohjallisista tai yksilölli-

sesti muotoilluista elementtivalmisteisista tukipohjallisista saattaa olla hyötyä isovarpaan 

tyvinivelen nivelrikon hoidossa sekä kävelyn että kivun lievityksen kannalta. Tuloksen 

varmistamiseksi aihetta on vielä tutkittava tarkemmin tutkimuksilla, joissa on mukana 

myös kontrolliryhmä. Erityisesti pitäisi tutkia myös tukipohjallisten mahdollista lumevai-

kutusta käyttämällä kontrolliryhmässä ”vale”-pohjallisia, joilla ei ole terapeuttista merki-

tystä.  
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8 POHDINTA 

 

 

Valitsin opinnäytetyön aiheen koululle tulleiden aihe-ehdotusten joukosta. Suomen Ni-

velyhdistys ry:n jäsen oli toivonut lisää tutkittua tietoa tukipohjallisten vaikutuksesta ni-

velrikon hoidossa ja yhdistys oli välittänyt tämän toiveen mahdollisena opinnäytetyöai-

heena koulullemme. Opinnäytetyön rajaaminen isovarpaan tyvinivelen nivelrikkoon oli 

luonteva päätös ensimmäisten tiedonhakujen jälkeen, koska en löytänyt aiheesta aiemmin 

tehtyjä opinnäytetöitä. Alun perin opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia tukipohjallisten 

vaikutusta kivun lievityksessä isovarpaan tyvinivelen nivelrikossa. Rajasin aiheen oman 

kiinnostukseni vuoksi kuitenkin käsittelemään kivun sijaan kävelyä. Tosin myöhemmin 

aineiston valintaa tehdessä huomasin, että tukipohjallisten vaikutusta sekä kipuun että 

kävelyyn on usein tutkittu samanaikaisesti isovarpaan tyvinivelen nivelrikon yhteydessä. 

 

Opinnäytetyön tavoite oli koota tutkittua tietoa tukipohjallisten vaikutuksesta kävelyyn 

isovarpaan tyvinivelen nivelrikossa. Opinnäytetyöprosessin työläimmäksi osuudeksi il-

meni kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston valinta. Vaikka isovarpaan tyvinivelen 

nivelrikko on yleinen sairaus, sitä ja sen hoitomenetelmiä on tutkittu melko vähän. Ai-

neiston valinnan suurin haaste oli kuitenkin hallux limitus ja hallux rigidus -termien ris-

tiriitainen käyttö. Osa tutkijoista käytti termejä isovarpaan tyvinivelen nivelrikon kulu-

mismuutosta kuvaavina ja osa käytti termejä itsenäisinä diagnooseinaan.  

 

Aineiston valinnassa pyrin vastaamaan mahdollisimman tarkasti tutkimuskysymyksiin ja 

valitsin katsaukseen vain selkeästi isovarpaan tyvinivelen nivelrikkoon liittyviä tutki-

muksia. Aineisto jäi hakuehdoilla suppeaksi, mikä myös kuvastaa, ettei aihetta ole tutkittu 

paljoa. Toisaalta aineiston vahvuus on sen tuoreus; kaikki kolme tukipohjallisten vaiku-

tuksia käsittelevät tutkimukset on julkaistu vuoden 2016 puolella. 

 

Opinnäytetyöprosessin mielenkiintoisin vaihe oli tuotoksen laatiminen eli artikkelin kir-

joittaminen. Niveltiedon toimitukselta saamani avustajaohje oli selkeä ja sen avulla artik-

kelin suunnittelu käynnistyi sujuvasti. Vaikka artikkelin kirjoitus osui heinäkuun kesä-

loma-ajalle, sain opponenteilta ja opettajilta kiitettävästi kommentteja ja palautetta säh-

köpostin ja puhelimen välityksellä.  
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Koska opinnäytetyö oli saanut alkunsa Nivelyhdistyksen jäsenen toiveesta saada lisää 

tutkittua tietoa tukipohjallisten vaikutuksista, pyrin myös opinnäytetyöraporttia kirjoitta-

essa mahdollisimman ymmärrettävään ilmaisuun. Opinnäytetyöraportissa esiintyy enem-

män ammattisanastoa, mutta avasin termien merkityksen niiden esiintyessä ensimmäistä 

kertaa tekstissä.  

 

Kirjoitin opinnäytetyöraporttia pääasiassa kesällä 2016. Opinnäytetyön tekoon uppoutu-

miseen ei ollut tarpeeksi aikaa muilta opiskelukiireiltä syksyllä 2015 ja keväällä 2016 

kolmen kuukauden kansainvälinen vaihto hidasti työntekoa. Alun perin tarkoitukseni oli 

ollut saada teoreettinen viitekehys valmiiksi ennen kesän alkua, mutta en päässyt käsiksi 

tarvitsemaani aineistoon ulkomailla. Huolellisesti tehdyn opinnäytetyösuunnitelman ja 

opinnäytetyötukipajassa saamani ohjauksen avulla pääsin kuitenkin aloittamaan tehok-

kaan työskentelyn heti palattuani vaihdosta kesäkuussa 2016. Toisaalta, tukipohjallisten 

vaikutuksia käsittelevät tutkimukset on julkaistu vasta vuoden 2016 puolella. Mikäli oli-

sin aloittanut aineiston valinnan liian aikaisin jatkamatta sitä kesäkuulle asti, olisi tuorein 

tieto jäänyt pois kirjallisuuskatsauksesta.  

 

Oma olettamukseni opinnäytetyöprosessin alussa oli, että huolellisen tutkimisen jälkeen 

ammattitaitoisesti valmistettujen toiminnallisten tukipohjallisten avulla kävelyä voitaisiin 

muuttaa kivuttomammaksi ja normaalimmaksi myös isovarpaan tyvinivelen nivelrikossa. 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksen perusteella ei voida kuitenkaan vielä tehdä varmoja joh-

topäätöksiä tai antaa suosituksia tukipohjallisten käytöstä isovarpaan tyvinivelen nivelri-

kon hoidossa.  

 

Jatkossa tulisi tutkia yksilöllisten tukipohjallisten mahdollista lumevaikutusta käyttä-

mällä kontrolliryhmässä ”vale”-pohjallisia, joilla ei ole terapeuttista merkitystä. Lisäksi 

tulisi tutkia tarkemmin myös kenkiä jäykistävien pohjallisten sekä yksilöllisesti muotoil-

tujen tukipohjallisten vaikutuksia suljetun kineettisen ketjun kautta muun alaraajan ja 

koko kehon toimintaan. Toisaalta isovarpaan tyvinivelen nivelrikon yhteydessä on voitu 

käyttää myös muilla tavoin muotoiltuja yksilöllisiä tukipohjallisia kuin mitä kirjallisuus-

katsauksessa löydetyissä tutkimuksissa käytettiin. Jatkossa olisi myös kiinnostavaa sel-

vittää millaisia yksilöllisiä tukipohjallisia alan ammattilaiset käyttävät isovarpaan tyvi-

nivelen nivelrikon hoidossa Suomessa. 

 



36 

 

Opinnäytetyön tekeminen yksin oli sekä antoisaa että haastavaa. Valitsin tehdä opinnäy-

tetyön yksin, sillä tiesin kiireisen syksyn ja kevään kansainvälisen vaihdon asettavan ai-

kataulullisia ongelmia. Halusin lisäksi kokeilla, miten näin laajan ja pitkän prosessin työs-

täminen onnistuu yksin. Myönnettäköön myös, että itselleni on luontevampaa työsken-

nellä yksin kuin ryhmässä. Jälkikäteen arvioituna, opinnäytetyöprosessista opin varmasti 

eniten oman työskentelyn jaksottamisesta ja omien voimavarojen mukaan työskentelemi-

sestä. Opinnäytetyön teko oli osattava jättää levollisin mielin tauolle muiden opiskelukii-

reiden vuoksi syksyllä 2015. Joululomalla hetken lepotauon jälkeen opinnäytetyösuunni-

telma syntyikin parissa päivässä.  

 

Haastavaa yksin työskentelyssä oli se, ettei voinut jakaa työtä. Kuvaileva kirjallisuuskat-

saus oli tutkimusmenetelmänä melko työläs, vaikka aineisto jäi suppeaksi. Yksin työs-

kennellessä ei ollut myöskään työkaveria, jonka kanssa vaihtaa ajatuksia ja pohtia ongel-

makohtia. Opin kuitenkin nopeasti pohtimaan asioita opponenttien, ohjaavien opettajien 

ja lähipiirini kanssa. Etenkin opponenttien vertaistuki oli tärkeää opinnäytetyöprosessin 

aikana. 

 

Oman työnteon jaksottamisen lisäksi opin kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta tutkimus-

menetelmänä. Eniten lisäoppia sain tiedonhausta ja tietokantojen käytöstä. Asiantuntija-

artikkelin suunnittelu, kirjoittaminen ja viimeistely olivat antoisa prosessi. Kokonaisuu-

dessaan opinnäytetyöprosessi oli opettavainen kokemus. 
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