
 

 

 
Kati Sipilä 

Jalkaterän toiminnalliset muutokset 
ikääntyessä 

Kirjallisuuskatsaus 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Apuvälineteknikko (AMK) 

Apuvälinetekniikka 

Opinnäytetyö 

19.11.2018 



 Tiivistelmä 

 

Tekijä 
Otsikko 

Kati Sipilä 
Jalkaterän toiminnalliset muutokset ikääntyessä : kirjallisuus-
katsaus 

Sivumäärä 
Aika 

27 sivua + 1 liite 
marraskuu 2018 

Tutkinto Apuvälineteknikko (AMK) 

Tutkinto-ohjelma Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma 

Ohjaajat 
Lehtori Tomi Nurminen 
Yliopettaja Pekka Paalasmaa 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella jalkaterän toiminnallisia muutoksia ikääntyessä. 
Työn tavoitteena oli tuoda tietoa ikääntyvän jalkaterän toiminnallisista muutoksista. Jalkate-
rään liittyvien ongelmien hoitokeinoja esitellään teoriaosuudessa apuvälineteknisestä näkö-
kulmasta tarkasteltuna. Tutkimuskysymyksenä oli, mitä toiminnallisia muutoksia jalkaterässä 
tapahtuu ikääntyessä. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jonka teossa noudatettiin Finkin mallia. Tut-
kimusstrategiana käytettiin monimenetelmäisyyttä. Aineisto koostui kahdeksasta tutkimusar-
tikkelista. Kaikki tutkimukset olivat vertaisarvioituja. Tuloksia analysoitiin luokittelemalla. Ryh-
mittelyt muodostuivat jalkaterässä vaikuttavista lihaksista sekä niiden myötävaikutuksesta toi-
minnallisten häiriöiden synnyssä. 
 
Tuloksista ilmeni, että jalkaterän lihaksisto heikentyy ikääntyessä. Tiettyjen lihasten heiken-
tyminen vaikuttaa erilaisten toiminnallisten ongelmien syntyyn. Yleisimpänä toiminnallisena 
muutoksena aineistossa oli isovarpaan loitontajalihaksen sekä takimmaisen säärilihaksen 
heikentyminen ikääntyvillä ihmisillä. Isovarpaan loitontajalihaksen heikentymisellä ja vaivai-
senluuhäiriöllä on yhteys. Vaivaisenluu ja muut jalkaterän toimintahäiriöt, kuten vasaravar-
paat muuttavat jalkapohjan kuormitusalueita, jolla on vaikutusta alaraajan linjautumiseen ja 
kävelyyn. Ikääntyvien lättäjalkaisuus puolestaan liitetään takimmaisen säärilihaksen heiken-
tymiseen. Saman lihaksen toiminnan puute vaikuttaa myös kaksoiskantalihaksen toimintaan 
lyhentäen sen lihasjänteitä, mikä vaikuttaa kävely- ja tasapainokykyyn haitallisesti. 
 
Opinnäytetyöstä on hyötyä jalkateräortotiikan, kuten tukipohjallisten parissa työskenteleville 
apuvälineteknikoille. Huomattava määrä tukipohjallisista tehdään iältään vanhemmille asiak-
kaille, mihin opinnäytetyön tutkimuskysymyksen ikärajaus pohjautuu. Työ osoittaa, että ana-
tomisten toimintaperusteiden tuntemus on tärkeää ottaa huomioon, jotta osataan tehdä toi-
mivia apuvälineratkaisuja. 

Avainsanat jalkaterä, toiminnallinen muutos, ikääntyminen, kirjallisuuskatsaus 



 Abstract 

 

Author 
Title 

Kati Sipilä 
Age-Related Functional Changes in Foot : Systematic Review 

Number of Pages 
Date 

27 pages + 1 appendix  
November 2018 

Degree Bachelor of Health Care 

Degree Programme Prosthetics and Orthotics 

Instructors 
 

Tomi Nurminen, Senior Lecturer 
Pekka Paalasmaa, Principal Lecturer 

The aim of this study was to investigate age-related functional changes in foot. The pur-
pose of this study is to provide information about functional changes in aging foot and 
treatment from the perspective of assistive technology. The research question is what 
functional changes occur when ageing. 
  
This thesis was implemented as a systematic review based on Arlene Fink’s book: Con-
ducting Research Literature Reviews. Eight articles were selected for the review. All arti-
cles were peer reviewed. The results were analyzed by categorizing them into two groups 
that were the muscles of the foot and the occurring malfunctions. 
  
Based on the results, it can be concluded that there are functional changes in the aging 
foot. The most common changes were the weakening of abductor hallucis muscle and 
posterior tibial muscle. There was a connection between malfunction of abductor hallucis 
muscle and hallux valgus. Hallux valgus and other malfunctions of the foot such as ham-
mer toes change the plantar pressure points. These changes have impact on the align-
ment of lower limb and walking pattern. Weakening of posterior tibial muscle was associ-
ated with aging people’s low arched feet. 
  
This thesis is useful for orthotist-prosthetists who work with foot orthotics. A noticeable 
number of foot orthoses are made for older patients. This thesis shows that it is important 
to understand the principles of human anatomy so that it is possible to make the most op-
erational assistive device solution for the customer. 
 
 
 
 

Keywords foot, functional change, ageing, literature review 

  



 

 

Sisällys 

1 Johdanto 1 

2 Ikääntyminen 2 

2.1 Väestörakenteen muutos 2 

2.2 Ikääntyminen ja kävelykyky 2 

3 Jalkaterä 4 

3.1 Rakenne ja toiminta 4 

3.2 Asento- ja toimintahäiriöt 4 

3.2.1 Vaivaisenluu 5 

3.2.2 Päkiän alueen kipu ja hermopinne 6 

3.2.3 Kantapään kiputilat 7 

3.2.4 Vasaravarpaat 8 

3.2.5 Jäykkä nilkka 9 

3.2.6 Asentotunto 10 

4 Kirjallisuuskatsauksen toteutus 11 

4.1 Tutkimusstrategia 11 

4.2 Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 12 

4.3 Aineiston keruu ja sen analyysimenetelmät 12 

4.4 Hakuprosessi 13 

5 Tulokset 15 

5.1 Sisältö 15 

5.2 Katsauksen tulokset 15 

5.3 Tulosten yhteenveto 17 

6 Johtopäätökset 19 

7 Pohdinta 21 

Lähteet 23 

Liitteet 

Liite 1. Tulokset 



1 

 

1 Johdanto 

Jalkaterveyden heikentyminen on yleistä ihmisen ikääntyessä. Erilaisia jalkavaivoja ar-

vioidaan olevan joka kolmannella yli 65-vuotiaalla ihmisellä. (Hill, Gill, Menz & Taylor 

2008; Dunn ym. 2004.) Vaivaisenluu ja pikkuvarpaiden epämuodostumat ovat esimer-

kiksi yleisiä vaivoja tällä ikäryhmällä (Stolt, Suhonen, Voutilainen & Leino-Kilpi 2009: 

196). Itsenäinen arjessa toimiminen edellyttää jalkaterältä laajaa toiminnallisuutta. Usein 

jalkaongelmat aiheuttavat kipua, ja eskaloituvat kuin huomaamatta niin pahoiksi, että ih-

misen liikkumiskyky heikentyy merkittävästi. (Menz ym. 2013.) Jalkaterveydestä huoleh-

timinen on aliarvostettua, vaikka pystyssä pysymisen perusta on toimintakykyisissä jal-

katerissä. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kirjallisuuskatsauksen keinoin tarkastella toiminnallisia 

muutoksia ikääntyvässä jalkaterässä. Tavoitteena on tuoda tietoa apuvälineteknisestä 

näkökulmasta ikääntyvien ihmisten toiminnallisista jalkaterän muutoksista ja niiden hoi-

tokeinoista. Tutkimuskysymyksenä on, mitä toiminnallisia muutoksia jalkaterässä tapah-

tuu ikääntyessä. Kirjallisuuskatsaus kartoittaa perusterveiden, yli 65-vuotiaiden ihmisten 

toiminnallisten jalkaterän ongelmien esiintyvyyttä ja syitä.  

Opinnäytetyön aihe syventää apuvälineteknikon asiantuntemusta jalkaterveyden vaiku-

tuksista ihmisen liikkumiskykyyn. Tietämys siitä, kuinka tukea ihmisen itsenäistä arjessa 

selviytymistä, on oleellista apuvälineteknikon ammatissa. Jos ei ymmärretä ihmiskehon 

anatomisia toimintaperusteita, ei voida myöskään suunnitella toimivaa apuvälinettä on-

gelman ratkaisuksi. Lisäksi jalkaterän alueen ortotiikka, kuten tukipohjalliset, ovat yksi 

yleisimmistä apuvälinealalla valmistettavista tuotteista. Opinnäytetyön aihe on ajankoh-

tainen myös sen takia, että Suomen vanhusväestö kasvaa seuraavina vuosikymmeninä. 

Opinnäytetyön tutkimusstrategia on monimenetelmäinen, sillä kirjallisuuskatsauksen 

analysoitava aineisto sisältää laadullista sekä määrällistä aineistoa. Kirjallisuuskatsaus 

on toteutettu siten, että aineistonhaku keskittyy ikääntyvien, perusterveiden ihmisten jal-

katerän toiminnallisiin muutoksiin. Tutkimusmenetelmältään opinnäytetyö vastaa enem-

män määrällistä kuin laadullista, mutta työstä löytyy molempia piirteitä. 
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2 Ikääntyminen 

2.1 Väestörakenteen muutos 

Suomen väestörakenne muuttuu seuraavina vuosikymmeninä vanhuspainotteisem-

maksi. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä vuonna 2020 arvioidaan olevan hieman yli 1,2 

miljoonaa. Vuonna 2060 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä arvioidaan yltävän jo yli 1,7 

miljoonaan, mikä on 29 prosenttia koko väestön määrästä. Työikäisten 15–64-vuotiaiden 

osuuden on puolestaan arvioitu olevan reilu 3,4 miljoonaa eli 61,2 prosenttia väestöstä 

vuonna 2020. Määrän odotetaan laskevan 56,9 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. (Ti-

lastokeskus 2015.) 

Myös maailmanlaajuisesti väestössä tulee olemaan enemmän ikääntyviä kuin lapsia lä-

hitulevaisuudessa. WHO:n arvion mukaan yli 65-vuotiaiden määrä väestöstä olisi jo ylit-

tänyt alle 5-vuotiaiden määrän. Vuoteen 2050 mennessä ikääntyvät ohittavat lukumää-

rällisesti myös alle 14-vuotiaat. (WHO 2012.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi syksyllä 2017 Kuntoutuskomitean ehdotuksia kun-

toutusjärjestelmän uudistamiseksi. Ikääntyneiden kuntoutumisprosessista puhuttaessa 

esille nousee mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen, 

sekä laadukkaat palvelut. Kuntoutuksen toimintamallissa tähdätään itsenäiseen ja oma-

toimiseen elämään omassa kodissa. (STM 2017: 57–58.) 

Jotta edellä mainittu tavoite täyttyisi, tulee liikuntakyvyn säilyttämiseen ja ylläpitoon pa-

nostaa. Oleellista on huolehtia kävelykyvystä, sillä se on itsenäisen toimimisen perusta 

(Menz ym. 2013: 1281). Terveysongelmia ennaltaehkäisevien toimien tarve kasvaa, jotta 

ikääntyvät ihmiset voisivat hoitaa itsenäisesti arjen asioitaan. Tarvitaan varhaisempaa 

puuttumista sekä ihmiseltä itseltään, että terveydenhuollon ammattilaiselta terveyden 

edistämiseksi. Jalkaterveydestä huolehtiminen on aliarvostettua, vaikka sen laiminlyön-

nillä voi olla negatiivisia vaikutuksia yleisterveyteen (Stolt 2016: 229). 

2.2 Ikääntyminen ja kävelykyky 

Ikääntyessä kudoksissa tapahtuu luonnollista rappeutumista. Kudosten elastisuus vähe-

nee, mikä jäykistää nivelrakenteita. (Heiskanen & Mälkiä 2002: 163–165.) Nivelkapselien 
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ja ligamenttien jäykistyminen vaikuttavat nivelten liikkeiden laajuuteen. Alaraajojen nivel-

ten liikelaajuuksien puutteet vaikuttavat puolestaan liikuntakykyyn. Nivelrakenteiden jäy-

kistyminen heikentää tuovan hermosyyn informaation nivelreseptoreille. Sen seurauk-

sena liikkuminen muuttuu hitaammaksi ja epävarmemmaksi. Etenkin nopeasti liikkumi-

nen ja tasapainoa vaativa kyykkääminen ovat haasteellisia ikääntyville ihmisille. Amund-

senin (2007) tutkimuksen mukaan alle 40-vuotiailla nilkan koukistumisen (dorsaaliflek-

sion) liikelaajuus oli 25±6 astetta, kun taas yli 75-vuotiailla sama liikelaajuus jäi 8±8 as-

teeseen. Nilkan ojentumisen (plantaarifleksion) liikelaajuus alle 40-vuotiailla oli 56±6 as-

tetta, kun yli 75-vuotiailla se oli 35±15 astetta. (Amundsen 2007: 18.) 

Nivelten supistuneet liikelaajuudet vääristävät ja rajoittavat kehon luonnollisia liikeratoja. 

Kun virheellisessä asennossa pysytään tarpeeksi pitkään, tulkitsee keho tämän uudeksi 

normaaliasennoksi, sillä lihaksilla ja nivelillä on taipumus mukautua pitkään kestänee-

seen asentoon. Tästä seuraa liikuntakyvyn muutoksia, koska keho pyrkii kompensoi-

maan muuttuneita liikemalleja. (Staarink 2011: 29.) Esimerkiksi jäykistyneen nilkkanive-

len seurauksena askelpituus saattaa lyhentyä. Tämä johtuu kävelyyn kuuluvien vaihei-

den, kuten kantaiskun ja varvastyönnön tuottamisen vaikeudesta nilkasta puuttuvan lii-

kelaajuuden takia. Näin keho pyrkii kompensoimaan liikelaajuuden vajavuutta uudella 

liikemallilla, tässä tapauksessa lyhyemmällä askelpituudella. (Saarikoski 2016: 21–24.) 

Epäsopivien kenkien käyttö on yleistä ikääntyvillä ihmisillä. Huonosti istuvat kengät voi-

vat olla osasyy jalkakipuun. Etenkin naisten jalat ovat koetuksella korkokenkien vuoksi, 

mutta myös huonojen kenkävalintojen takia. Menzin ja Morrisin tutkimuksessa (2005) 

todettiin, että naisten kengät olivat yleisemmin liian kapeat leveyssuunnassa sekä liian 

pienet pituussuunnassa. Liian kapeiden kenkien käyttö aiheuttaa muun muassa vaivai-

senluumuodostumia sekä kipua, kun taas pituussuunnassa liian lyhyiden kenkien käyttö 

yhdistettiin pikkuvarpaiden muutoksille. (Menz & Morris 2005.) 
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3 Jalkaterä 

3.1 Rakenne ja toiminta 

Ihmisen jalkaterä koostuu 26 luusta, 55 nivelestä, 107 nivelsiteestä ja 31 lihaksesta. Yh-

dessä ne muodostavat erilaisia toiminnallisia kokonaisuuksia. Jalkaterässä on erotetta-

vissa kolme erilaista holvirakennetta: pitkittäisholvi, poikittaisholvi ja ulkoholvi. Holvit tu-

kevat ja joustavat kävelyn eri vaiheissa. Holvirakennelman toimimisen edellytys on jal-

katerän etu- ja takaosan samanaikainen, vastakkaissuuntainen liike. Tätä kutsutaan spi-

raalitoiminnoksi. (Saarikoski, Stolt, Liukkonen 2010: 36–42.) 

Ilman spiraalitoimintoa holvirakennelma löystyy, josta seuraa holvirakenteiden romah-

dus. Siitä johtuen asennot ja toiminnot jalkaterässä muuttuvat. Pitkittäisholvin romahta-

minen eli linttaan astuminen ja poikittaisholvin romahdus eli levinnyt päkiä ovat esimerk-

kejä spiraalitoiminnon puuttumisesta. Yksi yleinen syy spiraalitoiminnon heikkouteen on 

jalkaterän ja säären lihasten epätasapaino. (Saarikoski, Stolt & Liukkonen 2010: 43–46.) 

3.2 Asento- ja toimintahäiriöt 

Joka neljäs 65-vuotias kärsii päkiän seudun kiputiloista, joista yhtenä merkittävänä syynä 

pidetään anatomisia ja biomekaanisia jalkaterän poikkeavuuksia (Menz, Fotoohabadi, 

Munteanu, Zammit & Gilheany 2012: 427). Poikkeavuuksien taustalla on usein toimin-

nallinen ongelma, kuten lihasepätasapaino, mikä ajan kuluessa kehittyy jalkaterän epä-

muodostumaksi tai kiputilaksi. Ikääntyvän jalkaterän ongelmia voivat muun muassa olla: 

vaivaisenluu, känsät, kovettumat, kantapään kiputilat, vasaravarpaat ja Mortonin neu-

rooma (HealthinAging.org 2017). 

Alaluvuissa esitellään edellä mainittujen häiriöiden syitä, niistä koituvia seurauksia ja hoi-

tokeinoja. Vaikka ihomuutokset, kuten känsät ja kovettumat ovat yleisimpiä ikääntyvän 

jalkaterän muutoksia, niitä ei käsitellä tässä opinnäytetyössä. Syy siihen on opinnäyte-

työn apuvälinetekninen näkökulma. Apuvälinetekniikassa keskitytään asento- ja toimin-

tahäiriöiden hoitoon erilaisia apuvälineitä käyttäen, eikä niinkään ihoon ilmaantuvien 

muutosten hoitoon. 
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3.2.1 Vaivaisenluu 

Vaivaisenluu (hallux valgus) tarkoittaa isovarpaan kääntymistä tyvinivelestä ulospäin toi-

sia varpaita kohti, kun taas ensimmäinen jalkapöytäluu puolestaan kääntyy osoittamaan 

vastakkaiseen suuntaan, eli sisään päin. Varvasluun ja jalkapöytäluun väliin jäävään me-

tatarsophalangeaali-niveleen (MTP) kehittyy luinen kyhmy, joka kiilaa näitä kahta luuta 

entisestään. Perinnöllisyyden on arvioitu vaikuttavan vaivan syntyyn 60–80 %:lla poti-

laista. Oireena on tyypillisesti rasituksessa alkava kipu isovarpaan tyvinivelessä. Nive-

lessä voi olla tulehduksen merkkejä, kuten turvotusta ja kuumotusta. Pitkälle kehitty-

neessä tilanteessa isovarpaan tyvinivel menee pois paikaltaan, aiheuttaen voimakasta 

kipua. (Saarikoski ym. 2010: 274.) 

Syitä vaivaisenluun kehittymiseen voi olla useita. Käveleminen jalkaterät ulospäin edis-

tävät vaivaisenluun syntyä, koska askelluksen työntövaiheessa isovarvas ei pääse pon-

nistamaan suorassa linjassa, vaan sivulle kiilautuneena. Tällä tavoin askellettaessa jal-

katerässä ei pääse muodostumaan spiraalitoimintoa, jonka seurauksena pitkittäisholvi 

romahtaa. Tämä johtaa lättäjalkaisuuteen (pes planus) eli jalkaterän sisäsyrjän viistämi-

seen kohti maata. Lättäjalkaisella ihmisellä vaivaisenluun kehittyminen on tutkitusti 

(2005) nopeampaa. Kuitenkaan lättäjalkaisuutta ei yksistään pidetä tärkeänä tekijänä 

vaivaisenluun syntymisessä. (Robinson & Limbers 2005.) Tavanomaista lyhyempi ja 

paksumpi ensimmäinen jalkapöytäluu voi olla perinnöllisenä ominaisuutena vaikuttava 

tekijä vaivan synnyssä. Ulkoisista tekijöistä korkeakorkoiset ja kapeakärkiset kengät ovat 

tärkein selittävä tekijä, sillä ne aiheuttavat suuren paineen päkiälle. On tärkeätä ymmär-

tää ihmiskehon kokonaisvaltaisuus liikeketjussa. Lonkka-, polvi- ja nilkkanivelten linjaus-

virheet muuttavat kuormitusalueita vaikuttaen aina varpaissa asti. (Saarikoski ym. 2010: 

274–281.) 

Vaivaisenluun hoitomuotoina voidaan käyttää erilaisia yksilöllisiä tai valmisortooseja, 

sekä leikkaushoitoa. Kengänkärjestä tilavampien kenkien hankkiminen on suositeltavaa. 

Silikoniset varvasvälin oikaisijat ovat suosittuja niiden helpon pukemisen ja koon vuoksi. 

(Mann 2004: 118.) Kinesioteippaus on myös varteenotettava hoitomuoto nivelkulmaltaan 

lievempien tapausten hoidossa. Kolme kuukautta kestäneessä, yhden koehenkilön kat-

tavassa tutkimuksessa isovarpaan tyvinivelen ja jalkapöydänluun välinen kulma oikeni 

oikeassa jalassa 21 asteesta 14 asteeseen. Vasemmassa jalassa puolestaan kulma pie-

neni 22 asteesta 11 asteeseen, jalkaterän ollessa kolmen kuukauden ajan teipattuna. 
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Lisäksi koehenkilö raportoi pystyvänsä teippauksen ansiosta kävelemään ilman MTP-

nivelen kipua. (Lee & Lee 2016.) 

Vaivaisenluuleikkaus on yksi yleisimmistä ortopedisistä leikkauksista Suomessa. Jo 

2000-luvun alussa vaivaisenluuleikkausten määrä oli noin 4000 operaatiota vuodessa 

(Torkki & Seitsalo 2001: 34). Hoitomuotoa valittaessa on oleellista selvittää mitä haittaa 

vaivaisenluusta on potilaalle. Tyypillisesti suurimpana ongelmana on vaivaisenluusta ai-

heutuva kipu, jalkineiden löytäminen sekä kosmeettinen haitta. Sopivien kenkien löytä-

minen voi olla erittäin vaikeata, jolloin yksilöllisesti valmistetut kengät voivat olla ainoa 

ratkaisu (Cailliet 1997: 175). 

3.2.2 Päkiän alueen kipu ja hermopinne 

Päkiän alueen kiputila eli metatarsalgia tarkoittaa yhden tai useamman jalkapöydänluun 

pään alla tuntuvaa kipua. Aktiivisuus, ikä, kenkävalinnat ja jalkaterän etuosan muoto vai-

kuttavat vaivan syntyyn. Biomekaaniset syyt selittävät kuitenkin 90 % tapauksista. Täl-

laisia syitä voivat olla muun muassa 1. jalkapöydänluun lyhyys, 2. ja 3. jalkapöydänluiden 

epäsuhtainen pituus, kireä kaksoiskantalihas, korkeakaarinen jalka tai jokin jalkaterän 

takaosan poikkeavuus, mikä kuormittaa jalkaterän etuosaa. (Besse 2016: 29.) 

Metatarsalgian hoitokeinoina suositaan ensin konservatiivisia keinoja ja vasta viimeisenä 

leikkaushoitoa, jos muusta ei ole apua. Pohjevenytykset ja kengän muutostyöt ovat en-

simmäisenä harkittavia hoitoja. Myös tukipohjallishoito on varteenotettava vaihtoehto 

sen painetta tasaavan vaikutuksen vuoksi. (Besse 2016: 31–32.)  

Päkiän hermopinteellä eli Mortonin neuroomalla tarkoitetaan 3.-4. jalkapöytäluun välissä 

kulkevan hermon ahtautumista. Se on yksi yleisimmin tavattavista hermo-ongelmista ai-

kuisilla (Hurwitz & Wiesel 2000: 233–234). Hermo jää hermokanavassa toistuvasti pu-

ristuksiin, ja aiheuttaa säteilevää kipua varpaisiin sekä päkiälle ponnistettaessa. Alueen 

tunnustelu ja puristelu saa potilaan herkästi älähtämään kivusta. Vaivan kohderyhmään 

kuuluvat keski-ikäiset naiset. Aiheuttajana on tyypillisesti tiukasti istuvien, kärjestä liian 

kapeiden ja kannasta liian korkeiden kenkien käyttö. Syynä voi myös olla päkiän levene-

minen. (Joensuu & Liukkonen 2004: 566.) Epämuodostuneet varpaat, tai vamma voivat 

myös olla vaikuttavia tekijöitä vaivan syntyyn. Molempien jalkojen samanaikainen her-

mopinnetila on harvinaista. Yleistä on puolestaan olla kaksi hermopinnettä samassa ja-

lassa yhtäaikaisesti. (Munir & Morgan 2017.) 
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Tukipohjallishoidossa tehdään tuki jalkapöydänluiden alle nostamaan madaltunutta poi-

kittaisholvea, joka antaa ärtyneelle hermolle liikkumatilaa. Vaivaa voidaan hoitaa myös 

kirurgisesti. Hermokudoskasvain eli neurooma poistetaan ja kipuileva hermo katkais-

taan. Sen seurauksena varvasvälin tunto menetetään. Leikkauksen jälkeen kuormitusta 

vältetään varvaskevennyksellä kahden viikon ajan. (Mehiläinen n.d.) 

3.2.3 Kantapään kiputilat 

Kantakipu on hyvin laaja-alainen ongelma, joka voi ilmentyä eri osissa kantapäätä. Kipu 

voidaan jaotella sen esiintymisalueen mukaan sisä-, ulko-, taka- tai alapuolella kanta-

päätä tuntuvaksi. Etenkin jalkapohjan puoleiset (plantaariset) kiputilat ovat monisyisiä, 

sillä alueella on erilaisia kudosrakenteita, jotka voivat vaurioitua eri tavoin. 

Ihon ja kantaluun väliin kiinnittynyt rasvapatja toimii iskunvaimentimena askellettaessa. 

Se on rakenteeltaan mehiläiskennomainen, rasvasoluista koostuva patja, jonka paksuus 

on noin 18 millimetriä. Rasvapatja alkaa surkastua 30 ikävuoden jälkeen, jolloin sen pyö-

reys samalla katoaa. Tästä voi seurata kantapäähän kohdistuvia kipuja. Kantapään ras-

vapatjan surkastumisen pystyy havaitsemaan päältä päin etenkin vanhemmilla ihmisillä. 

Silloin kantapää on muuttunut pyöreästä kokonaan neliskulmaiseksi, tai osittain jom-

malta kummalta reunalta. Myös useat steroidi-injektiot tai kantaan kohdistuneet traumat, 

esimerkiksi korkealta tippuminen, voivat altistaa rasvapatjan surkastumiselle. (Saari-

koski ym. 2010: 304; Lorimer, French, O’Donnell & Burrow 2002: 141.) 

Jalkapohjan jännekalvon kiputila on yhä useammalle tuttu vaiva. Syynä ajatellaan olevan 

jännekalvoon kohdistuneet liiallisen rasituksen seurauksena syntyneet pienet repeämät. 

Kipu tuntuu usein aamuisin ensimmäisiä askelia ottaessa, mutta liikkeelle päästyä se 

helpottuu. Kiputila jossa vaivaan liittyy tulehdus, kutsutaan plantaarifaskiitiksi, kun taas 

kiputila johon ei liity tulehdusta kutsutaan plantaarifaskioosiksi. Riskitekijöitä kumpaankin 

vaivaan ovat ylipaino, seisominen kovilla alustoilla yli kahdeksan tuntia päivässä ja lii-

kunnan aiheuttama liiallinen rasitus. Oleellista on kuormituksen keventäminen. Hoitona 

voidaan käyttää silikonista valmistettua kantapehmustetta, erillistä kantakuppia, teip-

pausta ja tukipohjallisia. Teippaus pitää rasvapatjan kannan alla, eikä siten päästä sitä 

leviämään ja on hyvä ensiapu kipuun. (Saarikoski ym. 2010: 306–309.) 

Kipu voi paikallistua pelkästään kantaluun kantakalvon lähtökohtaan. Tällöin kyseessä 

voi olla kantaluun ja rasvapatjan välisen limapussin tulehdus eli bursiitti. Kyseessä voi 
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myös olla tendiniitti eli jännetulehdus. Myös kantaluun rasitusmurtuma on mahdollinen 

kantakivun aiheuttaja etenkin juoksijoilla. Puristuksiin joutunut viidennen varpaan ojen-

taja- ja koukistajalihaksen (m. abductor digiti quinti) hermo on myös yleinen kantakivun 

aiheuttaja. Jalkaterien toiminnalliset häiriöt kuten korkeakaarinen jalka sekä lättäjalka 

voivat aiheuttaa kantapään kipua, koska ne muodostavat kudosrakenteisiin vetoa ja ve-

nytystä epänormaalilla tavalla. (Hurwitz & Wiesel 2000: 339–343.) 

3.2.4 Vasaravarpaat 

Koukkumaisia epämuodostumia 2.-5. varpaassa kutsutaan yleisnimityksellä vasaravar-

paiksi. Varvasluussa on erotettavissa kaksi niveltä, jalkaterää lähinnä oleva PIP-nivel, 

sekä varpaan kärjessä oleva DIP-nivel. Vasaravarpaissa (hammer toe) on kyse PIP-ni-

velen taipumisesta muodostaen varpaasta vasaran näköisen. Pelkän DIP-nivelen taipu-

minen on myös mahdollista (mallet toe). Lisäksi erotettavissa on epämuodostuma, jossa 

molemmat varvasluun nivelet taipuvat, sekä nivel varvasluun ja jalkapöytäluun välissä 

(claw toe). Nämä epämuodostumat oireilevat muodostamalla kovettumia kohtaan, jossa 

vasaravarvas osuu kenkään. Kengän liian matala varvasosa kuormittaa kaareutuneita 

varpaita, ja voi hangata ihon rikki. Alkuun vasaravarpaat ovat hyvin korjattavissa, mutta 

ajan kuluessa nivelet kangistuvat, ja muuttuvat vaikeiksi oikoa. Pitkälle kehittyneessä 

vasaravarpaisuudessa tavallisten kenkien käyttö voi olla mahdotonta niiden aiheuttaman 

paineen ja hankauksen vuoksi. 

Vasaravarpaisuudessa varpaiden pitkän ojentajalihaksen (m. extensor digitorum longus) 

toiminta on häiriintynyt. Lihas vastaa varpaiden ojennuksesta sekä nilkan koukistuk-

sesta. Toimintahäiriön seurauksena myös nilkan liikelaajuus supistuu. Pitkänä lihaksena 

varpaiden pitkä ojentajalihas on vahvempi kuin sitä ympäröivät lihakset. MTP-, PIP- ja 

DIP-niveltasoilla olevat lihakset ovat voimasuhteiltaan samantasoiset. Siksi on tärkeää 

keskittyä lihastasapainon säilyttämiseen varpaiden niveltasoilla. Varpaiden epämuodos-

tumien yhteydessä on havaittu samoilla ihmisillä lyhentyneet pohjelihakset sekä lyhen-

tynyt akillesjänne. Tästä seuraa jalkaterän etuosan ylikuormitus, koska rullaavaa kanta-

askellusta ei pysty muodostumaan kireiden pohjelihasten takia. Lihasepätasapainon ta-

kia nilkan koukistaminen on hankalaa. (Hurwitz ym. 2000: 301–302.) 

Hoitona voidaan käyttää tukipohjallisia tai yksilöllistä silikonista varpaiden oikaisijaa. (Jo-

ensuu & Liukkonen 2004: 568). Lisäksi tarpeeksi leveä sekä korkeussuunnassa riittävän 
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syvä kengän kärkiosa on tarpeen vasaravarpaista kärsivälle. Kenkä, jonka pohja on kan-

nasta ohuempi kuin kärjestä on joissain tapauksissa suositeltava. Tällä tavoin koitetaan 

korjata varvasnivelten yliojennusta, ja saada jalkapohjan rakenteiden kireys vähene-

mään. (Hurwitz ym. 2000: 304.) 

3.2.5 Jäykkä nilkka 

Nilkkanivel jaetaan ylempään ja alempaan nilkkaniveleen. Ylempi nilkkanivel (art. ta-

locruralis) vastaa sarananivelenä dorsaali- ja plantaarifleksio liikkeen muodostuksesta. 

Alempi nilkkanivel koostuu kahdesta erillisestä nivelestä (art. talocalcaneonavicularis 

sekä art. subtalaris), jotka toiminnallisesti muodostavat yhden nivelen, alemman nilkka-

nivelen. Alemman nilkkanivelen supinaatioliikkeessä, jalkapohja kääntyy osoittamaan si-

säänpäin. Pronaatioliikkeessä puolestaan jalkapohja kääntyy osoittamaan ulospäin. 

(Hervonen 1998: 245.) 

Nilkan dorsaalifleksion liikelaajuus vaihtelee suuresti riippuen siitä, onko polvi koukistet-

tuna vai suoristettuna. Dorsaalifleksion normaali liikelaajuus vaihtelee 10-20 asteen vä-

lillä, kun taas plantaarifleksiossa liikelaajuuden tavanomainen vaihteluväli on 45-70 as-

tetta, riippuen tehdäänkö venytys aktiivisesti vai passiivisesti. (Goodwin & Sferra 2004: 

26). Suuri osa aktiivisesta tekemisestä tehdään polvi koukistettuna, kuten portaissa kä-

veltäessä ja tuolilta noustessa. Eri lihakset venyvät polven ollessa joko suorana tai kou-

kussa. Polven ollessa koukistettuna, ja nilkkanivel 90 asteen kulmassa leveä kantalihas 

(m. soleus) venyy. Kun taas polvi on suorassa, ja nilkkanivel 90 asteen kulmassa kak-

soiskantalihas (m. gastrocnemius) venyy. Lihaskireydet edellä mainituissa lihaksissa vai-

kuttavat suoraan nilkkanivelen dorsaalifleksion liikelaajuuteen. Nilkkanivelen liikelaa-

juuksien tulee olla riittävät, jotta aktiivinen liikkuminen on mahdollista. Käveleminen esi-

merkiksi vaatii nilkkaniveleltä 15 asteen koukistumista. (Soames 2003: 144.) 

Rajoittunut nilkkanivelen koukistuminen voi vaikuttaa kantapohjan kiputilan syntyyn 

(McNeill & Silvester 2016: 207). Varmaksi ei ole voitu tutkimuksin osoittaa, onko jäykkä 

nilkka enemmänkin kantakivun aiheutumisen syynä vai seurauksena. McNeillin ja Sil-

vesterin mukaan yhteys kuitenkin näiden kahden ongelman välillä on olemassa. 
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3.2.6 Asentotunto 

Käveltäessä ihminen saa jatkuvasti palautetta jalkapohjien asentotunnon muutoksista 

kävelyalustalla. Palautetta antavat reseptorit ovat sulautuneet syvälle kudoksiin, lihak-

siin, jänteisiin ja niveliin. Jalkapohja ikään kuin skannaa joka askeleella alustaa, välittäen 

tiedon ääreishermostoa pitkin keskushermostoon. Tätä kutsutaan proprioseptiikaksi, 

jolla on suuri vaikutus askellukseen sekä kehon ryhdikkääseen pystyasentoon. Jos pro-

prioseptiikan aistimisessa on hankaluutta, pystyasentokontrolli heikkenee, ja askelpituus 

lyhenee. (Klenerman & Wood 2006: 96–98.) 

Ääreishermoston aistitiedon heikentyminen on ikään liittyvä muutos, jolla on tutkittuja 

vaikutuksia kaatumisriskiin, tasapainoon ja kävelynopeuteen. Ikääntymiseen liitetään 

Menzin (2008) mukaan huomattavaa asentoaistin heikentymistä nilkassa sagittaali- ja 

frontaalitasoilla. Menz 2008a: 17.) Sagittaalitasolla eli kehon oikeaa ja vasempaa puolis-

koa tarkastellessa alemman nilkkanivelen tuottaman liikkeen aistimisessa on vaikeuksia. 

Tämä voisi käytännössä tarkoittaa sivuttaissuuntaisten epätasaisuuksien huomioimisen 

hankaluutta. Frontaalitasolla eli kehon etu- ja takaosan aistinnassa on vaikeutta, joka 

voisi tarkoittaa esimerkiksi työntövoiman heikentymistä käveltäessä.  

Jalkapohjan ja nilkkanivelten antama aistitieto kävelyalustasta on merkittävässä roolissa.  

Pystyasennossa oltaessa jalkapohja on nimittäin ainoa osa kehoa, joka on suorassa 

kontaktissa alustaan. Nilkka ja jalkapohja pystyvät tarkasti segmentoimaan kävelyalus-

tan ja välittämään osioista aistitietoa kävelijälle. (Menz 2008b: 17–18.) 
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4 Kirjallisuuskatsauksen toteutus 

4.1 Tutkimusstrategia 

Opinnäytetyön tutkimusstrategia on monimenetelmäinen. Tällä tarkoitetaan usean eri 

tutkimusmenetelmän käyttämistä tutkimusongelman ratkaisemiseksi (Jyväskylän yli-

opisto 2015a). Tutkimuskysymyksenä on: Mitä toiminnallisia muutoksia jalkaterässä ta-

pahtuu ikääntyessä? Kirjallisuuskatsaukseen sisältyy laadullisia ja määrällisiä aineistoja 

sekä niiden yhdistelmiä, jonka takia monimenetelmäisyys antaa tarvittavaa joustavuutta 

tutkimusongelman selvittämiseksi. Tarkoituksena on hakea ikääntyvien ihmisten toimin-

nallisista jalkaterän muutoksista tutkimusaineistoa, referoida se ja luokitella saatu tieto 

taulukko- ja tekstimuotoon. Toteutus tehdään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen lo-

giikkaa soveltaen. 

Kirjallisuuskatsaus toteutetaan noudattamalla Finkin mallia. Mallilla tarkoitetaan Arlene 

Finkin kehittämää strategiaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tekoon. Malli jakaan-

tuu seitsemään vaiheeseen, joiden pohjalta kirjallisuuskatsauksen toteuttamisessa ede-

tään. (Fink 2014: 3.) 

Ensimmäiseksi määritellään tutkimuskysymys. Tutkimuskysymyksen tulee olla tarkasti 

määritelty, jotta tutkittavasta aineistosta löydetään sille vastaus. Toisena valitaan kirjalli-

suus- ja tietokannat, joista kerätään aineistoa tutkimuskysymyksen vastauksen saa-

miseksi. Seuraavaksi määritellään hakutermit. Hakutermit asetetaan tutkimuskysymyk-

sen mukaisesti. Sillä pyritään rajaamaan haettavaa aineistoa sekä ohjaamaan tutkimus-

kysymystä vastaavan aineiston hakemisessa. Sen jälkeen asetetaan käytännön seula, 

jolla hakutuloksia karsitaan. Näitä ovat esimerkiksi julkaisuvuosi ja kieli. Seuraavassa 

metodologisessa seulassa arvioidaan puolestaan tutkimusartikkeleiden tieteellistä laa-

tua. (Fink 2014: 3–5.) 

Laadun takaamiseksi tähän opinnäytetyöhön valikoituneen aineiston tulee olla vertaisar-

vioitua. Vertaisarvioinnissa on kyse julkaistavan aineiston alan ammattilaisten numeeri-

sen arvioinnin antamisesta aineistolle. Arvioinnissa tarkastellaan esimerkiksi tutkimuk-

sen uutuutta ja puolueettomuutta. (Jyväskylän yliopisto 2015b). Viimeisinä vaiheina Fin-

kin mallissa tulevat katsauksen tekeminen ja tulosten syntetisointi. (Fink 2014: 5.) 
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4.2 Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Aineiston hakuun asetettiin viisi hakukriteeriä. Julkaisuajankohta tuli olla vuosilta 2003-

2018. Toinen kriteeri oli, että julkaisukieli aineistossa oli oltava englanti tai suomi. Ai-

neisto koostui lopulta pelkästään englannin kielisistä julkaisuista. Kolmas kriteeri oli, että 

julkaisun piti olla luettavissa ilmaiseksi kokonaisuudessaan. Aineistosta piti olla myös 

luettavissa abstrakti.  

Haetun aineiston tuli myös ensisijaisesti olla vertaisarvioitua. Journal of Foot and Ankle 

Research- sekä The BMJ-tietokannoissa kaikki saatavilla oleva aineisto oli valmiiksi ver-

taisarvioitua. Muista tietokannoista haettaessa vertaisarviointi piti lisätä hakukriteeriksi. 

4.3 Aineiston keruu ja sen analyysimenetelmät 

Katsaus toteutettiin hakemalla tutkimusartikkeleita ja katsauksia neljästä eri tietokan-

nasta, jotka olivat: CINAHL, PubMed, Journal of Foot and Ankle Research ja The BMJ. 

Hakusanoina käytettiin tietokannoista haettaessa seuraavia termejä, joiden piti ilmetä 

abstraktissa tai otsikossa: ”foot deformities”, ”foot problems”, ”foot pain”, ”aging”, “functi-

onal”, ”foot function”, ”hallux valgus”, ”lesser toe deformities” ja “acquired”. Kaikkien ter-

mien ei tarvinnut ilmetä aineistosta yhtäaikaisesti. Hakusanojen käyttö vaihteli eri tieto-

kannoista haettaessa. Syynä tähän oli kunkin tietokannan omanlainen hakusanater-

mistö. Samaa asiaa voidaan kuvata eri termeillä eri tietokannoissa, jonka takia hakusa-

nat eivät olleet täysin yhteneviä eri tietokannoista haettaessa. Haku pyrittiin pitämään 

mahdollisimman yksinkertaisena, jotta hakutuloksista ei rajautuisi liikaa aineistoa pois. 

Aineistoa analysoitiin luokittelemalla. Aineistosta ilmennyt tieto referoitiin ja koottiin tau-

lukkomuotoon. Luokittelu tehtiin aineistosta löytyneiden toiminnallisiin muutoksiin liitty-

vien havaintojen mukaisesti. Ryhmittelyä muodostui aineistossa ilmenneiden lihasten 

sekä toimintahäiriöiden mukaisesti. Opinnäytetyön aihe, toiminnalliset jalkaterän muu-

tokset eivät ole selkeitä syy-seuraussuhteeltaan. Sen takia luokittelua tehtiin aineistosta 

ilmenneiden toimintahäiriöiden, kuten vaivaisenluun, vasaravarpaisuuden sekä jalkate-

rän lihasten mukaisesti.  

Luokittelu analyysimenetelmänä soveltuu sekä laadulliseen että määrälliseen analysoin-

tiin (Jyväskylän yliopisto 2015c). Menetelmä sopi hyvin tämän opinnäytetyön aineiston 

analyysimenetelmäksi, sillä aineistossa oli yhdistelty sekä tilastollisia menetelmiä että 
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kysely- tai haastattelututkimusmenetelmiä. Myös opinnäytetyön aihe puolsi luokittelua 

analyysimenetelmänä, koska aineistosta saadut tulokset ryhmittyivät tiettyjen aihepiirien 

mukaisesti. 

4.4 Hakuprosessi 

Haku suoritettiin viidessä erässä. Asetettujen hakukriteerien jälkeen jäljelle jääneistä tu-

loksista lähdettiin rajaamaan aineistoa vaiheittain pois, ensiksi otsikon osuvuuden pe-

rusteella. Sitten luettiin abstrakti. Abstraktin tai johdannon luettua yleensä selvisi, onko 

aineisto soveltuva mukaan kirjallisuuskatsaukseen. Muutamassa tapauksessa vasta si-

sällön tarkempi lukeminen osoitti aineiston kelpoisuuden. Tämän jälkeen varmistettiin 

aineiston saatavuus kokonaisuudessaan. Sitten tehtiin päätös aineiston mukaan valitse-

misesta tai hylkäämisestä. 

Hakutuloksista hylättiin kaikki lapsiin, diabetekseen, neurologisiin ongelmiin, nivelreu-

maan tai muihin yleisterveydentilaa heikentäviin sairauksiin liittyvä aineisto. Lähtökoh-

tana aineiston valinnassa oli, että tutkimusten koehenkilöt ovat perusterveitä. Jos mu-

kaan olisi kelpuutettu aineistoa, jossa koehenkilöillä olisi jokin sairaus, niin opinnäytetyön 

tutkimuskysymystä sekä teoreettista viitekehystä olisi pitänyt laajentaa. Sen takia tässä 

asiassa tehtiin tietoinen ja samalla aineistoa kaventava rajaus. 

Alla on esitetty taulukkomuodossa tietokannoista löytyneen aineiston rajautuminen si-

säänottokriteerien, otsikon, abstraktin ja sisällön mukaisesti. Taulukosta ilmenee pienet 

hakutulokset sisäänottokriteerien asettamisen jälkeen. Määrä muuttuu yhä pienem-

mäksi, kun tarkastellaan muiden rajauksien vaikutusta valitun aineiston kokonaismää-

rään. Taulukko havainnollistaa, että hakutermit eivät antaneet sisällöltään kovin osuvaa 

hakutulosta, sillä otsikon tai abstraktin perusteella vain murto-osa tuli valituksi. Hakuter-

mit vaihtelivat hieman eri tietokannoista haettaessa parantamatta kuitenkaan hakutulos-

ten määrää. 

 

 

 



14 

 

 

Taulukko 1. Hakutulosten jakautuminen eri rajausten mukaisesti. 

 

Tietokanta Hakutermit Hakutulok-
set sisään-
otto 
kriteerien 
jälkeen 

Rajaus ot-
sikon mu-
kaan 

Rajaus 
abstraktin 
mukaan 

Rajaus si-
sällön mu-
kaan 

CINAHL foot function; 
older adults 

29 kpl 0 kpl 1 kpl 0 kpl 

PubMed foot pain; ag-
ing NOT chil-
dren 

31 kpl 1 kpl 1 kpl 0 kpl 

Journal of Foot 
and Ankle Re-
search 

foot deformi-
ties; aging 

17 kpl 1 kpl 2 kpl 1 kpl 

The BMJ foot defor-
mity; acquired 

9 kpl 0 kpl 0 kpl 1 kpl 

Yhteensä 
 

86 kpl 2 kpl 4 kpl 2 kpl 

 

Hakusanat eivät pelkästään rajanneet aineistoa. Myös saatavuudessa oli ongelmia. Use-

ampi tutkimusaineisto piti hylätä hausta niiden maksullisuuden vuoksi. Yleisesti ottaen 

maksullisessa aineistossa julkaisuvuosi oli uudempi kuin ilmaisissa. Maksullisuus saattoi 

verottaa hakutuloksia hyvinkin radikaalisti. Esimerkiksi Pubmed-tietokannasta haetta-

essa sisäänottokriteerien jälkeen 73 hakutuloksen joukosta vain 31 oli vapaasti kokonai-

suudessaan luettavissa.  
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5 Tulokset 

5.1 Sisältö 

Aineiston analyysiin valikoitui kuudesta eri tiedejulkaisusta kahdeksan tutkimusartikkelia 

(liite 1). Niiden julkaisuvuodet sijoittuivat aikavälille 2004–2016. Kaikki kahdeksan artik-

kelia olivat saatavina e-artikkeleina. 

Aineistosta kerätyt tulokset tiivistettiin ja koottiin taulukoksi (liite 1). Sitten tulokset ryhmi-

teltiin tekstimuotoon. Luokittelun avulla aineistosta koottiin ryhmittelyjä aineistosta ilmen-

neiden tulosten mukaisesti. Ryhmittelyt muodostuivat sisällöltään eri jalkaterässä vaikut-

tavista lihaksista ja niiden toimintahäiriöistä syntyvistä ongelmista. 

Tulokset ovat kuvattuna monimenetelmäiselle tutkimusotteelle tyypillisellä tavalla. Tut-

kittava aihe on monitahoinen, jossa aineiston analyysista nousseet tulokset linkittyvät 

toisiinsa. Tulokset on esitetty siten, millä tavoin ne vahvistavat edeltävää esitettyä tu-

losta, tai miten niiden toiminnan muutos vaikuttaa oleellisesti toiseen esitettyyn tulok-

seen. Samalla tuloksista ilmenee syy-seuraussuhteita. (Henriksson 2016.) 

5.2 Katsauksen tulokset 

Useat tutkimukset aineistosta osoittivat, että jalkaterän lihaksisto heikkenee ikääntyessä 

aiheuttaen erilaisia toiminnallisia muutoksia. Aiyerin, Stewartin ja Romen (2015) tutki-

muksessa vaivaisenluusta kärsivillä yli 65-vuotiailla koehenkilöillä isovarpaan loitontaja-

lihas (m. abductor hallucis) oli ohuempi, kuin 22–44-vuotiaiden vertailuryhmässä. Pie-

nentymistä havaittiin lihaksen poikkileikkauksessa. (Aiyer ym. 2015: 3.) Myös Stewart, 

Ellis, Heath ja Rome (2013) esittävät tutkimuksessaan, että iästä riippumatta, vaivaisen-

luusta kärsivällä henkilöllä isovarpaan loitontajalihas on pienentynyt eri anatomisilla ta-

soilla tarkasteltaessa. Vaikeusasteiltaan erilaiset vaivaisenluuongelmat eivät vaikutta-

neet lihaksen pienenemiseen, vaan pienenemistä havaittiin joka vaikeusasteella olevan 

lähes yhtä paljon. Tästä voidaan päätellä, että lihaksen loitonnusvoima heikkenee vai-

vaisenluusta johtuen. (Stewart ym. 2013: 5.)  

Isovarpaan loitontajalihas on merkittävässä roolissa käveltäessä. Se nimensä mukai-

sesti loitontaa ja koukistaa isovarvasta, mikä on oleellinen ihmistä eteenpäin vievä lihas 



16 

 

käveltäessä. Tämän lihaksen ongelmat näkyvät käytännössä varvastyöntövaiheen vai-

keutumisena tai puuttumisena. (Cameron, Rome & Hing 2008: 1.) Isovarpaan loitontaja-

lihaksen heikkous kasvattaa myös kuormitusta takimmaisessa säärilihaksessa (m. 

posterior tibialis) ja kasvattaa todennäköisyyttä tämän lihaksen toimintahäiriön syntymi-

selle (Cameron ym. 2008: 2) 

Jalkaterän toimintahäiriöt muuttavat jalkapohjan kuormitusalueita. Galican, Hagedornin, 

Dufourin, Riskowskin, Hillstromin, Caseyn ja Hannanin (2013) tutkimuksessa mitattiin 

kuinka vaivaisenluu ja muut jalkaterän häiriöt vaikuttavat jalkapohjan painealueisiin. Tu-

lokset osoittivat, että vaivaisenluusta kärsivillä koehenkilöillä oli vähäisempi isovar-

vasalueen kuormitus ja puolestaan suurempi kuormitus 2.-5. varpailla. Vaivaisenluu-ryh-

mällä osoitettiin olevan korkeat arvot jalkaholvia indeksoivasta tutkimuksesta sekä ma-

talampi massakeskipiste kuin vertailuryhmällä. Jalkaholvia indeksoivat korkeat arvot yh-

distetään tutkimuksen mukaan jalkaterän matalaholvisuuteen. Puolestaan matalampi 

massakeskipiste viittaa pronatoivaan askellukseen. (Galica ym. 2013: 3–5.) 

Menzin, Dufourin ja Hannanin (2016) tutkimus tukee samaa teoriaa siitä, että vaivaisen-

luun tai muun jalkaterän häiriön omaavalla on poikkeavaa jalkaterän etuosan painetta 

(Menz, Duofur & Hannan 2016: 290). Vaivaisenluu sekä muut jalkaterän häiriöt, kuten 

vasaravarpaisuus muuttivat jalkapohjan kuormitusalueita. Se vaikuttaa jalkaterän sekä 

koko alaraajan linjautumiseen ja sitä kautta askellukseen. Väärällä tavalla kuormittuvat 

jalkaterät altistavat muille jalkaterävaivojen synnylle. (Galica ym. 2013: 4.) 

Menzin (2015) arvostelun mukaan nilkan ojentaminen on vanhenevalle ihmiselle haas-

teellista. Nilkan ojennusvoiman puute vaikeuttaa varpaille nousua, sekä aiheuttaa var-

paiden tarpeetonta koukistumista, mikä puolestaan vaikuttaa tasapainoon sekä paineen 

jakautumiseen epäsuotuisalla tavalla jalkapohjissa. Varpaita ohjaavien lihasten heikkous 

voi vaikuttaa varvasepämuodostumien syntyyn. Näillä epämuodostumilla viitataan vai-

vaisenluuhun ja muihin 2.-5. varpaiden epämuodostumiin, kuten vasaravarpaisiin. (Menz 

2015: 383–384.)   

Menzin (2015) mukaan Ikääntyvien pitkittäisholvin laskeutuminen eli lättäjalkaisuus liite-

tään takimmaisen säärilihaksen heikentymiseen. Tätä pidettiin arvostelun mukaan ylei-

simpänä syynä ikääntyvien ihmisten toiminnallisen lättäjalkaisuuden synnyssä. (Menz 

2015: 383.) Samaan tulokseen päätyivät Kohls-Gatzoulis, Angel, Singh, Haddad, Li-
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vingstone ja Berry (2004) kirjallisuuskatsauksessaan siitä, että syy aikuisiän toiminnalli-

seen lättäjalkaisuuteen on yleisimmin takimmaisen säärilihaksen toimintahäiriö. Lihak-

sen toimintahäiriön seurauksena myös pitkittäisholvin toiminta muuttuu. Lihaksen tehtä-

vänä on nimittäin ensisijaisesti vakauttaa ja kohottaa pitkittäisholvia, sekä supistuessaan 

muodostaa jalan inversio ja plantaarifleksio. Lihaksen toiminnan häiriintyessä pitkit-

täisholvi menettää tukipilarinsa, jonka seurauksena holvi laskeutuu aiheuttaen samalla 

kipua. (Kohls-Gatzoulis ym. 2004: 1329-1330.) 

Takimmaisen säärilihaksen toiminnan puute vaikuttaa myös pohjelihasten, etenkin kak-

soiskantalihaksen (m. gastrocnemius) toimintaan lyhentäen lihasjänteitä, ja sitä kautta 

kävely- ja tasapainokyky kärsivät. (Kohls-Gatzoulis ym. 2004: 1329–1332.) Lyhentyneet 

pohjelihakset, jotka yhdistyvät akillesjänteeseen vaikuttavat rajoittavasti nilkan koukistu-

miseen. (Justine ym. 2016: 918). 

5.3 Tulosten yhteenveto 

Monen toiminnallisen jalkateräongelman takana on aineiston perusteella lihasepätasa-

paino. Tällöin lihasten voimatasapainot muuttuvat ja niiden roolit menevät sekaisin. Toi-

minnallisissa jalkaterän ongelmissa yleensä lähdetään jostakin pienemmästä haittaa-

vasta tekijästä liikkeelle. Tilanne eskaloituu huomaamatta vakavammaksi. Vaiva tulee 

huomioiduksi yleensä vasta, kun se aiheuttaa kipua. 

Tuloksissa ilmeni, että vaivaisenluu voidaan yhdistää heikentyneeseen isovarpaan loi-

tontajalihakseen. Lihaksen voiman heikentymistä ei useinkaan tunne, ennen kuin sen 

toimimattomuus aiheuttaa muita muutoksia kehossa. Vaivaisenluu ja muut jalkaterän 

häiriöt muuttavat jalkapohjan kuormitusalueita etenkin varvas- ja päkiäalueella. Vaivai-

senluusta kärsivän jalan pitkittäisholvi onkin madaltunut ja siten askeltaminen muuttunut 

sisäsyrjän kautta kulkevaksi. Lättäjalkaisuuden taustalla ikääntyvillä ihmisillä arvioidaan 

olevan takimmaisen säärilihaksen heikkous. Tällä on vaikutusta muidenkin alaraajan li-

hasten, kuten kaksoiskantalihaksen toimintaan, mikä väistämättä muuttaa koko kehon 

linjausta ja tasapainokykyä. Vaivat linkittyvät toisiinsa. 

Tulokset vahvistavat ajatusta ihmiskehon kineettisestä ketjusta, jolla tarkoitetaan liike-

ketjua, jossa kehon kaikki nivelet ovat yhteydessä toisiinsa. (Saarikoski 2016: 18–21.) 

Muutos esimerkiksi isovarpaan tyvinivelessä vaivaisenluun takia vaikuttaa polven kautta 
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lonkan linjautumiseen. Tämä vaikuttaa kävelytyyliin sekä alaselkään ja sitä kautta ryh-

dikkääseen kehon kantamiseen. 
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6 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä oli mitä toiminnallisia muutoksia jalkaterässä ta-

pahtuu ikääntyessä. Olettamuksena ennen kirjallisuuskatsauksen aloittamista oli, että 

ikääntyvän jalkaterän toiminnallisiin muutoksiin liittyy lihassurkastumista. Tulokset osoit-

tivat, että jalkaterässä tapahtuu eri lihasten heikentymistä. Tutkimuskysymys oli monita-

hoinen, koska toiminnallisen muutoksen takana on mitä ilmeisimmin lihasten voimatasa-

painojen muutostila, jossa yhden lihaksen heikkous vaikuttaa muihin ympäröiviin lihak-

siin. Näin vaikutus on laaja-alaisempi kuin tutkimusaineiston tutkimuskohteet. 

Vaikka aineistoon valikoituneiden tutkimusartikkelien tutkimuskohteet olivat yksityiskoh-

taisempia, kuin tutkimuskysymys, niin aineistoa rajasi myös maksullisen aineiston suuri 

määrä. Koulun informaatikolta pyydettiin neuvoa mistä voisi mahdollisesti löytää sa-

maista aineistoa vapaasti luettavaksi, mutta tästä ei ollut apua analyysiin valikoituneiden 

julkaisujen kanssa. 

Tulosten pohjalta voidaan esittää, että ikääntyvässä jalkaterässä tapahtuu lihassurkas-

tumista, josta seuraa lihasepätasapainoa ja toiminnallisia ongelmia. Isovarpaan loitonta-

jalihas oli ohuempi vaivaisenluusta kärsivillä yli 65-vuotiailla kuin nuoremmalla verrokki-

ryhmällä Aiyerin ym. (2015) tutkimuksen mukaan. Cameronin ym. (2008) tutkimuksessa 

todettiin puolestaan isovarpaan loitontajalihaksen heikentymisen kasvattavan todennä-

köisyyttä takimmaisen säärilihaksen toimintahäiriölle aikuisilla. Takimmaisen säärilihak-

sen toimintahäiriö on puolestaan Menzin (2015) mukaan yhteydessä pitkittäisholven las-

keutumiseen ikääntyvillä ihmisillä. Vaivaisenluulla ja muilla jalkaterän toimintahäiriöillä, 

kuten vasaravarpailla on jalkapohjan kuormitusalueita ja alaraajan linjautumista muut-

tava vaikutus Galican ym. (2013) tutkimuksessa. Sisäsyrjällä askeltava kävelytyyli taas 

lyhentää pohjelihasten jänteitä Justinen ym. (2016) mukaan ikääntyvillä ihmisillä, ja siten 

rajoittaa nilkkanivelen koukistumista jäykistämällä nilkan nivelrakenteita. Takimmaisen 

säärilihaksen toiminnan puute vaikuttaa osaltaan myös kaksoiskantalihaksen toimintaan 

lyhentämällä lihasjänteitä. Tälläkin on haitallisia vaikutuksia kävely- ja tasapainokykyyn. 

Tulosten perusteella voitiin osoittaa jalkaterän lihasten toimintahäiriöillä olevan vaiku-

tusta ympäröiviin lihaksiin ja kudosrakenteeseen. Yhden lihaksen toiminnan puute muutti 

vallitsevaa toiminnallista tilaa saaden aikaan uusia muutoksia jalkaterän toiminnallisuu-

dessa. Alkuolettamus lihasten heikentymisestä ikääntyessä vahvistui opinnäytetyön tu-

losten perusteella. 
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Katsauksen tuloksia voidaan pitää luotettavina koska, analyysiin valikoitunut aineisto 

koostui ainoastaan vertaisarvioiduista julkaisuista. Toisaalta katsauksen otanta, kahdek-

san tutkimusartikkelia oli määrällisesti pieni. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää vahvasti 

suuntaa-antavina, sillä vastaukset koostuivat jalkaterässä toimivista lihasryhmistä. Tietyt 

jalkaterän lihakset nimettynä vastaukseksi tutkimuskysymykseen eivät voi vääristää tu-

loksia samalla tavoin kuin jos tulokseksi olisi odotettu lukuarvoja. 

Opinnäytetyön tulosten merkitys apuvälineteknikolle voidaan nähdä koulutuksessa ase-

tettujen ydinosaamisalueiden kautta merkitykselliseksi. Kirjoitusprosessi on kasvattanut 

kirjoittajaa moniammatilliseen ajattelemiseen sekä apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn ar-

vion tekemiseen, jotka ovat muun muassa koulutusohjelmassa nimettyjä ydinosaamis-

alueita. (Metropolia n.d.) Tuloksissa esitetään lihastasolla eriteltynä tapahtuvia muutok-

sia, joita huomioimalla saadaan tehtyä esimerkiksi tukipohjallisratkaisua mietittäessä 

laaja-alaisesti toimintakyvyn kartoitusta jalkaterän alueella. Katsauksen tuloksia hyödyn-

tämällä voidaan myös väittää apuvälineteknikolla olevan riittävä osaaminen jalkaterän 

toiminnan arvioinnin tekemiseen. Lisäksi voidaan asettaa apuvälineen käytössä tavoit-

teita ja suunnitella jatkotoimenpiteitä, sekä seurata apuvälineen vaikutuksia asiakkaan 

ongelman hoitamisessa, kun tiedetään laajemmin jalkaterän toiminnallisten ongelmien 

kehittymisestä. (THL 2018.) 
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykseen löytyi olettamukseni mukaisia vastauksia. Tutki-

musaineiston suppeus antaa vain pintaraapaisun opinnäytetyön aihealueesta. Suuntaa-

antavien tulosten perusteella voidaan kuitenkin tehdä havaintoja jalkaterveyden tärkey-

destä. Jos jalkaterässä tapahtuu toiminnallinen muutos, kuten lihaksen heikentyminen, 

niin jalkaterän toimintakyky muuttuu. 

Opinnäytetyön tekeminen ei sujunut mutkattomasti. Kirjoitusprosessin aikana ongelmia 

tuotti muun muassa riittävän suuren aineiston kelpuuttaminen mukaan analyysiin. Haku-

kriteeriksi asetettu julkaisuvuosi väliltä 2003–2018 oli luonnollisesti aineistoa kaventava 

kriteeri. Osoittautui, että opinnäytetyön aihetta ei ole tutkittu kovin laajasti, mikä näkyi 

aineistoa kerätessä. Kuitenkin vanhempiin, jopa 80-luvulla julkaistuihin tutkimuksiin vii-

tattiin edelleen uusimmissa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa. Lisäksi katsaukseen va-

likoituneessa aineistossa oli yleensä viitattu ristiin valittujen tutkimusten kesken. Tämä 

toi osaltaan tunteen, että ollaan aiheen ytimessä. Toisaalta taas tunteen, että uutta ai-

neistoa ei löydy tästä aihealueesta enempää. 

Sisällöltään osuvien hakutulosten löytäminen osoittautui myös haastavaksi. Toiminnalli-

set muutokset ikääntyvässä jalkaterässä on tutkittavana aiheena laaja-alainen, eikä yh-

täkään suoraan tällä tavalla nimettyä tutkimusta osunut hauissa vastaan. Useissa tutki-

muksissa käsiteltiin rajatusti vain yhtä toiminnallista muutosta, esimerkiksi vaivaisen-

luuta. Tämä loi haastetta, että tulokset eivät jäisi käsittelemään vain yhtä toiminnallista 

muutosta, sillä opinnäytetyön aihe ei oltu rajattu käsittelemään vain yksittäistä toiminnal-

lista ongelmaa. Tutkimuksia pyrittiin valitsemaan analyysiin mukaan sen perusteella, 

missä oli käsitelty monipuolisimmin tutkimuskysymykseen liittyviä aihealueita. 

Koska tutkimuskysymys oli moniulotteinen ja syy-seuraussuhteita pursuava, niin sen rat-

kaisuun soveltui monimenetelmäinen tutkimusstrategia. Kirjallisuuskatsaus sisälsi niin 

laadullista kuin määrällistä aineistoa sekä yhdistelmiä näiden kahden väliltä. Tuloksissa 

ei tuotu pilkun tarkasti ilmi esimerkiksi määrälliselle aineiston laskennallisia tuloksia. 

Esiin nousseita tuloksia suhteutettiin muun aineiston tuloksiin. Aineistosta haettiin vah-

vistusta jo aiemman tutkimusartikkelin löydöksille ja tätä suhteutettiin seuraavan tutki-

musartikkelin tuloksiin. Näitä tuloksia analysoitiin yhteen, joista syntyi käsitys, minkälai-

sia toiminnallisia muutoksia ikääntyvässä jalkaterässä tapahtuu, sekä mitä niistä seuraa 

ja miten ne myötävaikuttavat mahdollisesti toisiinsa. Pelkkä listaus ikääntyvän jalkaterän 
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toiminnallisista muutoksista ei olisi kertonut mitään tutkittavasta aiheesta, sillä ihminen 

on kokonaisuus, jossa yhdenkin pienen asian muutos lihastasolla, ei jää paikalliseksi 

muutokseksi. Sen takia monimenetelmäisyys antoi tälle opinnäytetyölle tarvittavaa jous-

tavuutta aineiston valitsemiseksi sekä tulosten analysointiin. 

Aihetta olisi voinut laajentaa käsittämään koko alaraajan toiminnallisia muutoksia ikään-

tyessä sekä niin, että perussairaudet olisivat sallittuja koehenkilöillä. Useissa tutkimuk-

sissa käsiteltiin esimerkiksi nivelreumaa, joka on yleisesti vaikuttava tekijä jalkateräon-

gelmien synnyssä. Koko alaraajan toiminnallisten muutosten tarkastelu olisi antanut ko-

konaisvaltaisemman näkemyksen ikääntymisen muutoksista liikkumiskykyyn. Toisaalta 

jalkaterässä tapahtuvat muutokset antavat osviittaa mahdollisista polvi- ja lonkkanivelten 

liikemuutoksista, sillä kineettisen ketjun mukaisesti kaikki kehon nivelet ovat yhteydessä 

toisiinsa. 

Vastaavaa kirjallisuuskatsausta jalkaterän alueelta ei ole toteutettu apuvälinetekniikan 

tutkinto-ohjelmassa opinnäytetyönä 2010-luvulla. Sitä aiemmin mahdollisesti julkaistut 

opinnäytetyöt samasta aiheesta ovat tietoperustaltaan oletettavasti vanhentuneet, sillä 

näiden kahdeksan vuoden aikana uutta tutkimusaineistoa on julkaistu. Ihmisen anatomia 

ei tosin vanhene, mutta tutkimusartikkelien määrä toiminnallisten ongelmien aiheuttajien 

taustalla kasvaa.  



23 

 

Lähteet 

Aiyer, Ashok, Stewart, Sarah & Rome, Keith 2015. The effect of age on muscle charac-
teristics of the abductor hallucis in people with hallux valgus: a cross-sectional observa-
tional study. Journal of Foot and Ankle Research (2015) 8:19. Saatavana osoitteessa:  
<https://jfootankleres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13047-015-0078-5>. Luettu 
1.5.2018. 

Amundsen, Louis R. 2007. Geriatric Rehabilitation Manual. Second Edition. Chapter 4. 
Effects of age on joints and ligaments. Churchill Livingstone. 

Besse, J.-L 2016. Metatarsalgia. Orthopaedics & Traumatology: Surgery Research. Vo-
lume 103. Issue 1. Saatavana osoitteessa: <https://www.sciencedirect.com/science/ar-
ticle/pii/S187705681630189X?via%3Dihub>. Luettu 4.9.2018. 

Cailliet, Rene 1997. Foot and ankle pain. 3. painos. F.A. Davis Company. 

Cameron, Alyse, Rome, Keith & Hing, Wayne 2008. Ultrasound evaluation of the ab-
ductor hallucis muscle: Reliability study. Saatavana osoitteessa: <https://jfootank-
leres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-1146-1-12>. Lukohlsettu 11.7.2018. 

Dunn, J.E., Link, C.L., Felson, D.T., Crincoli, M.G., Keysor, J.J. & McKinlay, J.B. 2004. 
Prevalence of Foot and Ankle Conditions in a Multiethnic Community Sample of Older 
Adults. Saatavana osoitteessa: <https://academic.oup.com/aje/arti-
cle/159/5/491/92185>. Luettu 27.8.2018. 

European Foot and Ankle Society n.d. Claw toe, Hammer toe. Saatavana osoitteessa: 
<https://www.efas.co/pathology/hammer-toe>. Luettu 10.5.2018. 

Fink, Arlene 2014. Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Pa-
per. Fourth Edition. SAGE Publications. 

HealthinAging.org 2017. Foot Problems. Aging & Health A to Z. HealthinAging.Org. 
American Geriatrics Society’s Health in Aging Foundation. Saatavana osoitteessa: 
<http://www.healthinaging.org/aging-and-health-a-to-z/topic:foot-problems/>. Luettu 
9.5.2018. 

Henriksson, Mikko 2016. Monimenetelmällisen tutkimuksen monet menetelmät. Tutki-
jablogi. Kuntoutussäätiö. Saatavana osoitteessa: <https://kuntoutussaa-
tio.fi/2016/05/31/monimenetelmallisen-tutkimuksen-monet-menetelmat/>. Luettu 
16.11.2018. 

Galica, Andrew, Hagedorn, Thomas, Dufour, Alyssa, Riskowski, Jody, Hillstrom, How-
ard, Casey Virginia & Hannan, Marian 2013. Hallux valgus and plantar pressure load-
ing: the Framingham foot study. Journal of Foot and Ankle Research 20;6(1):42. Saa-
tavana osoitteessa: <https://jfootankleres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-
1146-6-42>. Luettu 20.5.2018. 

https://jfootankleres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-1146-1-12
https://jfootankleres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-1146-1-12
https://www.efas.co/pathology/hammer-toe
https://jfootankleres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-1146-6-42
https://jfootankleres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-1146-6-42


24 

 

Goodwin, Ryan & Sferra, James 2004. Physical examination and orthotics. Foot & an-
kle. Orthopaedic surgery essentials. David Thordarson. Lippincott Williams & Wilkins. 

Heiskanen, Jouko & Mälkiä, Esko 2002. Ikääntyvät. Teoksessa Mälkiä, E. & Rintala, P. 
Uusi erityisliikunta. Liikunnan sovellukset erityisryhmille. Liikuntatieteellisen seuran jul-
kaisu nro. 154. Liikuntatieteellinen Seura. 

Hervonen, Antti 2004. Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia. 7. painos. Tampere: Lääke-
tieteellinen oppimateriaalikustantamo Oy. 

Hill, Catherine, Gill, Tiffany, Menz, Hylton & Taylor, Anne 2008. Prevalence and Corre-
lates of Foot Pain in a Population-based Study: The North West Adelaide Health Study. 
Saatavana osoitteessa: <https://jfootankleres.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/1757-1146-1-2>. Luettu 27.8.2018. 

Hurwitz, Shepard R. & Wiesel, Sam W. 2000. Foot and Ankle Pain. Second Edition. Le-
xis Publishing. 

Joensuu, Jyrki & Liukkonen, Irmeli 2004. Jalkaterän virheasennot. Jalat ja terveys. 1. 
painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 

Justine, Maria, Ruzali, Dhiya, Hazidin, Ezzaty, Said, Aisyah, Bukry, Saiful & Manaf, 
Haidzir 2016. Range of Motion, Muscle Length, and Balance Performance in Older 
Adults with Normal, Pronated, and Supinated Feet. Luettu 26.7.2018. 

Jyväskylän yliopisto 2015a. Monimenetelmäisyys. Koppa. Tutkimusstrategiat. Päivitetty 
23.4.2015. Saatavana osoitteessa: <https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapol-
kuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/monimenetelmaisyys>. Luettu 26.8.2018. 

Jyväskylän yliopisto 2015b. Vertaisarviointi. Koppa. Avoimet. Päivitetty 11.3.2015. Saa-
tavana osoitteessa: <https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/tiedonhankinta-eri-tieteen-
aloilla/luonnontieteet/vertaisarviointi>. Luettu 13.8.2018. 

Jyväskylän yliopisto 2015c. Luokittelu. Koppa. Aineiston analyysimenetelmät. Päivitetty 
10.4.2015. Saatavana osoitteessa: <https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapol-
kuja/menetelmapolku/aineiston-analyysimenetelmat/luokittelu>. Luettu 26.7.2018. 

Klenerman, Leslie & Wood, Bernard 2006. The Human Foot: A Companion to Clinical 
Studies. Springer Science & Business Media. 

Kohls-Gatzoulis, Julie, Angel, John, Singh, Dishan, Haddad, Fares, Livingstone, Julian 
& Berry, Greg 2004. Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of 
adult acquired flatfoot. BMJ. Dec 4; 329(7478): 1328-1333. Saatavana osoitteessa: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC534847/>. Luettu 5.7.2018. 

Lee, Sun-Min & Lee, Jung-Hoon 2016. Effects of balance taping using kinesiology tape 
in a patient with moderate hallux valgus. A case report. Medicine (2016) 95:46(e5357). 
Saatavana osoitteessa: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC5120922/pdf/medi-95-e5357.pdf>. Luettu 1.5.2018. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC534847/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5120922/pdf/medi-95-e5357.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5120922/pdf/medi-95-e5357.pdf


25 

 

Lorimer, Donald, French, Gwen, O’Donnell, Maureen & Burrow, Gordon 2002. Neale’s 
Disorders of the foot. Diagnosis and management. 6. painos. Churchill Livingstone. 

Mann, Jeffrey 2004. Hallux valgus. Foot & ankle. Orthopaedic surgery essentials. Da-
vid Thordarson. Lippincott Williams & Wilkins. 

McNeill, Warrick & Silvester, Mark 2016. Plantar heel pain. Saatavana osoitteessa: 
<https://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-8592(16)30257-
1/fulltext>. Luettu 17.7.2018. 

Mehiläinen n.d. Jalkaterän hermopinteen hoito (Mortonin neuroma). Palvelut. Saata-
vana osoitteessa: <https://www.mehilainen.fi/terveyspalvelut/palvelut#/367/jalkate-
ran_hermopinteen_hoito_mortonin_neuroma>. Luettu 7.5.2018. 

Menz, Hylton 2015. Biomechanics of the Ageing Foot and Ankle: A Mini-Review. Ge-
rontoly 2015; 61: 381-388. Saatavana osoitteessa: <https://www.karger.com/Arti-
cle/FullText/368357>. Luettu 20.5.2018. 

Menz, Hylton, Dufour, Alyssa & Hannan, Marian 2016. Foot pain and pronated foot 
type are associated with self-reported mobility limitations in older adults: The Framing-
ham foot study. Saatavana osoitteessa: <https://www.karger.com/Arti-
cle/FullText/442089>. Luettu 16.7.2018. 

Menz, Hylton, Dufour Alyssa, Casey, Virginia, Riskowski, Jody, McLean, Robert, Katz, 
Patricia & Hannan, Marian 2013. Foot pain and mobility limitations in older adults: The 
Framingham foot study. Saatavana osoitteessa: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar-
ticles/PMC3779626/>. Luettu 23.7.2018. 

Menz, Hylton. 2008. Foot Problems in Older People: Assessment and Management. 
Elsevier Health Sciences. 

Menz, Hylton, Fotoohabadi, Mohammad, Munteanu, Shannon, Zammit, Gerard & Gil-
heany, Mark 2012. Plantar pressures and relative lesser metatarsal lengths in older 
people with and without forefoot pain. Saatavana osoitteessa: <https://onlinelibrary.wi-
ley.com/doi/epdf/10.1002/jor.22229>. Luettu 12.7.2018. 

Menz, Hylton & Morris, Meg 2005. Footwear characteristics and foot problems in older 
people. Saatavana osoitteessa: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16110238>. 
Luettu 9.7.2018. 

Metropolia n.d. AMK-tutkinto. Apuvälinetekniikka. Apuvälineteknikko (AMK). Ydinosaa-
minen. Saatavana osoitteessa: < https://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuo-
ret-sosiaali-ja-terveysala/apuvalinetekniikka/>. Luettu 18.11.2018. 

Munir, Usama & Morgan, Samer 2017. Morton Neuroma. Saatavana osoitteessa: < 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470249/>. Luettu 7.5.2018. 

https://www.karger.com/Article/FullText/368357
https://www.karger.com/Article/FullText/368357
https://www.karger.com/Article/FullText/442089
https://www.karger.com/Article/FullText/442089
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470249/


26 

 

Robinson, A.H.N. & Limbers, J.P. 2005. Modern concepts in the treatment of hallux val-
gus. The Journal of bone & joint surgery (Br). VOL. 87-B, No. 8. Saatavana osoit-
teessa: <https://online.boneandjoint.org.uk/doi/pdf/10.1302/0301-620X.87B8.16467>. 
Luettu 1.5.2018. 

Saarikoski, Riitta & Stolt, Minna & Liukkonen, Irmeli 2010. Terveet jalat. 3. painos. Hel-
sinki: Kustannus Oy Duodecim. 

Saarikoski, Riitta 2016. Terveet jalat. 6. painos. Tallinna: Kustannus oy Duodecim. 

Soames, Roger 2003. Joint Motion: Clinical Measurement and Evaluation. Ankle Joint. 
Churchill Livingstone. 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2017. Kuntoutuksen uudistamiskomitea. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön raportteja ja muistioita 2017:41. Ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uu-
distamiseksi. ISSN 2242-0037. Saatavana osoitteessa: <http://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/160273/RAP2017_41.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. 
Helsinki. Luettu 2.1.2018. 

Staarink, H.A.M 2011. The control system in the brain. All there is to know about sitting. 
Royal van Gorcum, Assen, The Netherlands. 

Stewart, Sarah, Ellis, Richard, Heath, Mike & Rome, Keith 2013. Ultrasonic evaluation 
of the abductor hallucis muscle in hallux valgus: a cross-sectional observational study. 
Saatavana osoitteessa: <https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/1471-2474-14-45>. Luettu 11.7.2018. 

Stolt, Minna, Suhonen, Riitta, Voutilainen, Päivi & Leino-Kilpi, Helena 2009. Foot health 
in older people and the nurses’ role in foot health care – a review of literature. Doi: 
10.1111/j.1471-6712.2009.00700.x. Luettu 24.7.2018. 

Stolt, Minna. Terveet Jalat. Ikääntyneiden jalkaterveys. 6. uudistettu painos. Helsinki: 
Kustannus Oy Duodecim. Luettu 20.8.2018. 

THL 2018. Toimintakyky. Toimintakyvyn arvioinnin perusteet. Arvioinnin perusteet. 
Saatavana osoitteessa: < https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/toimintakyvyn-arviointi/arvi-
oinnin-perusteita>. Luettu 18.11.2018. 

Tilastokeskus 2015. Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste. ISSN=1798-5137. 
2015, Liitetaulukko 1. Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900–2060 (vuodet 2020–2060: 
ennuste). Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.1.2018]. Saatavana osoitteessa: 
<http://www.stat.fi/til/vaenn/2015/vaenn_2015_2015-10-30_tau_001_fi.html>. Luettu 
2.1.2018. 

Torkki, Markus & Seitsalo, Seppo 2001. Vaivaisenluun hoito. Näin hoidan. Duodecim 
2001; 117:34–8. Saatavana osoitteessa: <http://www.terveyskirjasto.fi/xme-
dia/duo/duo91988.pdf>.  Luettu 1.5.2018.          

https://online.boneandjoint.org.uk/doi/pdf/10.1302/0301-620X.87B8.16467
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160273/RAP2017_41.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160273/RAP2017_41.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.stat.fi/til/vaenn/2015/vaenn_2015_2015-10-30_tau_001_fi.html
http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/duo/duo91988.pdf
http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/duo/duo91988.pdf


27 

 

WHO 2012. World Health Day. Are you ready? What you need to know about ageing. 
Saatavana osoitteessa: <http://www.who.int/world-health-day/2012/tool-
kit/background/en/>. Luettu 7.10.2018.



Liite 1 

       1 (2) 

 

Tulokset 

 

Tekijät Julkaisun nimi Julkai-
su-
vuosi 

Tutkimus-
strategia 

Toiminnalliset muutokset jalkaterässä Ver-
taisarvi-
oitu 

Aiyer, Stewart, 
Rome 

The effect of age on muscle 
characteristics of the abduc-
tor hallucis in people with 
hallux valgus: a cross-sec-
tional observational study. 

2015 poikittais-ha-
vainnointitut-
kimus 

Iisovarpaan loitontajalihas ohentunut dorso-plantaarisesti yli 65-
vuotiailla. 

Kyllä 

Cameron, Rome, 
Hing 

Ultrasound evaluation of the 
abductor hallucis muscle: 
Reliability study. 

2008 Luotetta-
vuustutkimus 
/käyttövar-
muustutki-
mus 

Isovarpaan loitontajalihaksen heikkous kasvattaa todennäköi-
syyttä takimmaisen säärilihaksen toimintahäiriölle. 

Kyllä 

Galica, Hage-
dorn, Dufour, 
Riskowski, Hill-
strom, Casey, 
Hannan 

Hallux valgus and plantar 
pressure loading: the Fram-
ingham foot study.  

2013 väestöön 
pohjautuva 
poikittaistut-
kimus 

Vaivaisenluu ja muut jalkaterän toimintahäiriöt muuttavat jalka-
pohjan kuormitusalueita siten, että näistä ongelmista kärsivällä il-
menee jalkaterän matalaholvisuutta ja pronatoivaa askellusta. 

Kyllä 

Justine, Ruzali, 
Hazidin, Said, 
Bukry, Manaf 

Range of motion, muscle 
length, and balance perfor-
mance in older adults with 
normal, pronated, and supi-
nated feet 

2016 poikittaistut-
kimus 

Pronatoivan jalkaterän pohjelihaksen (m. gastocnemius) jänteet 
ovat lyhentyneet. Tämä vaikuttaa nilkan koukistumisen liikelaa-
juuteen negatiivisesti. 

Kyllä 

Kohls-Gatzoulis, 
Angel, Singh, 

Tibialis posterior dysfunction: 
a common and treatable 

2004 kirjallisuus-
katsaus 

Aikuisiän toiminnallisen lättäjalan syynä takimmaisen säärilihak-
sen toimintahäiriö. 

Kyllä 



Liite 1 

       2 (2) 

 

Haddad, Living-
stone, Berry 

cause of adult acquired flat-
foot 

Menz Biomechanics of the ageing 
foot and ankle: A mini-review 

2015 arvostelu Nilkan ojennusvoiman puute on ongelma vanhenevalla ihmisellä. 
Se vaikeuttaa varpaille nousua, vaikuttaa tasapainoon. Heikot 
varpaita ohjaavat lihakset vaikuttavat vaivaisenluun ja 2.-5.varpai-
den epämuodostumien syntyyn. Ikääntyvien pitkittäisholven las-
keutumisen taustalla on takimmaisen säärilihaksen heikentymi-
nen. 

Kyllä 

Menz, Dufour, 
Hannan 

Foot Pain and Pronate Are 
Associated with Self-Re-
ported Mobility Limitations in 
Older Adults: The Framing-
ham Foot Study 

2016 framingham 
foot study 

Vaivaisenluu tai muu jalkaterän toimintahäiriö (vasavarpaisuus) 
muuttaa jalkaterän etuosan painealueita. 

Kyllä 

Stewart, Ellis, 
Heath, Rome 

Ultrasonic evaluation of the 
abductor hallucis muscle in 
hallux valgus: a cross-sec-
tional observational study 

2013 poikittais-ha-
vainnointitut-
kimus 

Isovarpaan loitontajalihas heikkenee vaivaisenluuhäiriössä. Vai-
vaisenluun vaikeusasteella ei ollut merkitystä heikentymisen laa-
juuteen. Vaivaisenluu on vaikuttava tekijä lihaksen surkastumi-
sessa. 

Kyllä 

 


