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Authors of this thesis are student members of a community of podiatrists and are thus 
aware of low visibility of podiatry in Finland. The purpose of this thesis was to cre-
ate a blog that includes posts about podiatry ehich aimed to increase the conspicuous-
ness of podiatry. The blog was named Feet as a Profession (translates Ammattina Jalat) and 
WordPress.com was selected as a platform for the blog. 

The theory of providing a working blog was based on studies and literature about blog-
ging. The first development phase was to produce an online inquiry for professional podia-
trists and podiatry students in Finland to get an empiric data about the desired content to 
be produced in the upcoming blog. The second main phase was to create a blog it-
self. The thesis had a co-operation partner and received support from Finnish Podiatry As-
sociation. 

Earlier studies about the subject were not found. The inquiry was made using cross-sec-
tion approach for the podiatry community. It was expected to produce an empiric mate-
rial about what should be published in the blog, so it would aim to increas the conspicu-
ousness. 

During the process of the thesis, the blog was active for five weeks and nine arti-
cles were published. The articles were based on the material received from the inquiry, ac-
cording to which it the main target audience was people at working age. Also, musculo-
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ing which caused a few disadvantages during the blog writing; for example, the used plat-
form tools were all free of charge and all of the implements were not available. Au-
thors of the thesis immersed themselves in the theory of blogging which contin-
ued all the way during the process and should continue after the the-
sis, since the blog is meant to stay active. 
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1 Johdanto 

Jalkaterapiayhteisöön kuuluvina opiskelijoina on opinnäytetyöntekijöillä tiedossa, että 

jalkaterapian ja jalkaterapeutti-nimikkeen tunnettuus Suomessa on osoittautunut vaja-

vaiseksi. Tämä näkyy niin terveydenhuollon ammattilaisten parissa kuin väestön keskuu-

dessa. Jalkaterapian tunnettuuden lisääminen on tärkeää, jotta väestö osaa pyytää ja 

löytää parhaan avun jalkakipuihinsa. Jalkaterapiablogeja on vain vähän, joista vielä har-

vempi on aktiivisia, minkä lisäksi jalkaterapiabloggaamista käsitteleviä opinnäytetöitä tai 

tutkimuksia ei ole. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa jalkaterapia-aiheinen Ammattina Jalat -blogi, 

jonka tavoitteena on lisätä jalkaterapia-alan tunnettuutta. Blogi kohdistuu jalkaterapian 

ja -terapeutin ammattitaidon tunnetuksi tekemiseen. Jalkaterapeutin tunnettuuden lisää-

minen hyödyttäisi ammattikuntaa, minkä lisäksi se parantaisi asiakkaiden tietoutta jalka-

terveydestä ja hoitomahdollisuuksista.  Kohderyhmänä on väestö eli julkaisut ovat sel-

kokielisiä ilman vaikeaa ammatti- tai sivistyssanastoa. Jalkaterapian osaamisen laajuu-

desta kertominen on erittäin tärkeää, jotta jalkaterapia koulutuksena ja ammattina tun-

nustetaan tärkeänä osana terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammatillista sektoria. Jalka-

terapiatunnettuuden lisääminen auttaa myös muita ammattiryhmiä tehostamaan työtään 

ja asiakkaan/potilaan paranemista, kun alaan vihkiytynyt ammattilainen kykenee teke-

mään paljon asioita, joita esimerkiksi lääkärit ja fysioterapeutit eivät suorita. Blogeja luki 

vuonna 2017 vähän alle puolet Suomen väestöstä (Suomen virallinen tilasto 2017), joten 

blogin kautta on mahdollista tavoittaa suurikin yleisö.  

Blogin teoreettista tietoutta käsitellään työssä, jotta bloggaamisen laaja-alaisuus ja ter-

mistö saataisi esiteltyä lukijalle kattavasti. Opinnäytetyön ja blogin toimivuuden tueksi 

kerätään teoriaa kirjallisuudesta ja erilaisista julkaisuista, jotka käsittelevät jalkaterapiaa 

tai aiheita blogin perustamisen ja pitämisen ympäriltä. Opinnäytetyön tekijöiden tieto-

tausta koostuu jalkaterapiasta, joten bloggaamiseen perehtyminen on hyödyllistä uskot-

tavan jalkaterapiablogin luomiseksi. 

Yhteistyökumppanina toimii Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry (lyhennet-

tynä SJJL). Liitto on pyrkinyt lisäämään jalkaterapia-alan tunnettuutta muun muassa 

osallistumalla sekä väestölle että ammattilaisille suunnattuihin terveysalan tapahtumiin 

(SJJL ry n.d.). SJJL:n rooli opinnäytetyössä on tarvittaessa tukea ja ohjausta antava. 
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2 Blogi jalkaterapiatunnettuuden lisäämisen välineenä 

Jalkaterapia on ammattinimikkeenä Suomessa kohtuullisen nuori, sillä jalkaterapiakou-

lutus aloitettiin vuonna 1996 jalkojenhoitajienkoulutuksen muututtua ammattikorkeakou-

lutukseksi ja jalkojenhoitajanimike poistui (Saarikoski & Liukkonen 2011: 25). Nuoren 

ammattinimikkeen ongelmana on toistaiseksi vähäiseksi jäänyt tunnettuus. Kansainväli-

senä jalkapäivänä vuonna 2017 Helsingissä tehdyn kyselyn pohjalta selvisi, että 60% 

vastaajista (n = 188) oli kuullut aiemmin jalkaterapiasta. Kyselyn tuottivat Metropolian 

opiskelijat, joihin opinnäytetyöntekijät kuuluivat. Lisäksi jalkaterapia-ammattilaisten 

kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yleisesti laaja näkemys on, että tunnettuutta 

tarvitaan ehdottomasti lisää.  

Myös muissa maissa on huomattu tarvetta jalkaterapian tunnettuuden lisäämiselle: 

Vuonna 2008 julkaistussa 12 kuukauden pitkittäistutkimuksessa tutkittiin jalkaterapiapal-

veluiden käyttöä Australiassa. Tutkimus koostui yli 18-vuotiaista Etelä-Australian Ade-

laidessa asuvista ihmisistä. Tutkimuksessa todetaan 17,7 % käyneen jalkaterapeutin 

vastaanotolla koettuaan alaraajoissa kipua viimeisen vuoden aikana. Tutkimuksessa to-

detaan jalkaterapiatunnettuuden lisäämisen olevan tärkeää väestölle, erityisesti miehille 

ja nuorille. (Gill & Hill & Menz & Taylor 2008.) 

 

2.1 Mitä on jalkaterveys ja jalkaterapia 

Jalkavaivat voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: synnynnäiset, perinnölliset ja 

omalla toiminnalla hankitut. Synnynnäisiä jalkavaivoja on noin kolmannes kaikista vai-

voista. Pieni osa on perinnöllisiä ja valtaosa eli kaksi kolmesta jalkavaivasta ja -sairau-

desta on yhteydessä elämäntapoihin. Useat pitkäaikaissairaudet, kuten diabetes, reuma 

ja nivelrikko, ilmenevät jalkakipuina ja -oireina.  Jalkaterveyden suurimpana onnistumi-

sen takeena on hyvä omahoito. Jalkaterveyden parhaita merkkejä on kivuttomuus ala-

raajoissa. (Stolt & Saarikoski & Väyrynen 2017: 11.) Diabeteksen hoidonohjauksen laa-

tukriteereissä mainitaan organisaatiotavoitteeksi ammattitaitoiset henkilöresurssit 

(DEHKO-raportti 2003: 3, 9). Diabeetikon jalkaterveyden laatukriteerin toteutumiseen 

käytännössä, vaikuttaa olemassa olevien jalkaterapeuttivirkojen määrä. Laskennallisesti 

jalkaterapeutteja/jalkojenhoitajia tarvitaan noin 170 kpl 1000 diabeetikkoa kohden. 

Vuonna 2008 jalkaterapeuttien virkoja oli 60 kpl koko Suomessa. (DEHKO 2000-2010.) 
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Jalkaterveys ilmentyy alaraajoissa erilaisin tavoin. Alaraajojen rakenteet; lihakset, nive-

let, luusto, hermoston toiminnot ja rakenteet vaikuttavat koko kehoon ja ihmisen toimin-

takykyyn. Vuorovaikutteisesti toki muun kehon toiminnot vaikuttavat myös alaraajoihin. 

(Stolt & Saarikoski & Väyrynen 2017: 11.) 

Toistuvalla, jatkuvalla liikunnalla voitaisiin ehkäistä monia sairauksia, jotka vaikuttavat 

alaraajojen terveyteen merkittävästi. Harjoittelu ei kuitenkaan varastoidu kehoon, vaan 

vain säännöllisesti toistuvalla kohtuullisella rasituksella saadaan aikaan kokonaisvaltai-

sia terveysvaikutuksia, jotka suojaavat tuki- ja liikuntaelimistöä pitkäaikaissairauksilta. 

(Alen & Arokoski 2015.) 

Jalkaterapia ammattialana kohdentuu alaraajojen hyvinvointiin, kuntoutukseen ja hoita-

miseen. Jalkaterapiaosaaminen keskittyy usein jalkaterän vaivojen hoitamiseen, 

mutta biomekaanisen ymmärtämisen osalta jalkaterapeutti keskittyy koko alaraajaan. 

Jalkaterapiaa käytetään muun muassa diabeteksen ja reuman erikoissairaanhoidossa. 

Perusterveydenhuollossa jalkaterapeutit työllistyvät yleensä terveyskeskukseen dia-

beettisten jalkavaivojen hoitamiseen. Yksityisyrittäjänä jalkaterapeutti tekee kokonais-

valtaista alaraajan hyvinvoinnin tukemista ja monimuotoisten jalkavaivojen hoitoa yksi-

tyisasiakkaille. Lisäksi jalkaterapeutteja työllistyy erinäisten yritysten työntekijöinä muun 

muassa apuvälineyrityksissä.  

 

2.2 Bloggaamisen hyödyt tiedon jakamisessa 

Blogi on verkkosivusto, jota ylläpitää organisaatio, ryhmä tai yksilö. Sivustolla voidaan 

julkaista tekstiä ja multimediaa. (Alasilta 2009: 20.) Blogissa uusin julkaisu on aina ylim-

mäisenä, ja blogia voi pitää suurelle tai kohdennetulle yleisölle. Blogissa tulee lähtökoh-

taisesti olla paikka kommentoinnille, jolloin yhteisöllisyydelle ja vuorovaikutukselle on 

mahdollisuus. Blogi on kokonaisuus, ei vain yksi julkaisu. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 

10; Alasilta 2009: 20.) Jalkaterapia-aiheisia blogeja on löydettävissä vain muutamia, 

joista osaa pitää yksittäinen yrittäjä ja osaa ammatillinen organisaatio. Opinnäytetyön 

blogi koostuu ryhmästä, joka tuottaa tekstiä ja multimediaa jalkaterapiasta. 

Blogin imago on mielikuva, mikä annetaan blogista ja kirjoittajista lukijoille. Imago koos-

tuu bloggaajien persoonasta, aiheesta, kuvien tyylistä sekä kirjoitustyylistä. (Toikkanen 
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& Kananen 2014: 12.) Jalkaterapeutti-nimikkeen ollessa epäselvä väestölle tarvitaan 

imagon nostamista kosmeettisiin hoitoihin keskittyneen ammatinharjoittajan tasolta ter-

veydenhuollon erityisosaajaksi. 

Blogosfääri on blogiyhteisö. Blogi kuuluu blogosfääriin, kun sitä suositellaan muissa blo-

geissa ja blogi itse suosittelee muiden blogeja. Se on yhteistyötä bloggaajien kesken. 

(Kortesuo & Kurvinen 2011: 81.) Jalkaterapiaan liittyviä blogeja on vain vähän suomeksi, 

mutta blogin on mahdollisuus olla jossain vaiheessa osana alaraajavaivoihin keskitty-

nyttä moniammatillista blogosfääriä. 

Blogin ulkoasun miettiminen kannattaa, sillä se antaa vahvan ensivaikutelman sisällöstä. 

Perussääntöinä ulkoasua miettiessä voisi pitää selkeyttä, raikkautta sekä houkuttelevia, 

isohkoja kuvia. Ulkoasun päivittäminen tasaisin väliajoin kannattaa, yleensä noin puolen 

vuoden välein. (Toikkanen & Kananen 2014: 16.) Ammattina Jalat -blogin julkaisuissa 

pyrittiin käyttämään runsaasti kuvamateriaalia julkaisujen yhteydessä, sillä kuvat toimivat 

havainnollistavana tukena tekstille, mikä luo selkeyttä blogiin. 

Kuvien merkitys blogissa on oleellinen. Kuvien valinnassa suositellaan käytettävän kul-

tainen kutonen –kaavaa. Kaavan tarkoitus on nivoa kuudella kuvalla olennainen si-

sältö julkaisuun. Elementit kyseisessä menetelmässä ovat kokokuva, lähikuva, maise-

makuva ja yksityiskohtaiset kuvat julkaistavasta aiheesta. (Toikkanen & Kananen 2014: 

21.) 

Blogi on parhaimmillaan asiantuntijan käyntikortti ja esitieto asiakkaalle asiantuntijan 

osaamisesta, jolloin asiakas tutustuu asiantuntijaan, mutta myös asiaan. Blogiin tutustu-

malla asiakas tietää jo valmiiksi mitä ostaa ja keneltä. Bloggaavilla asiantuntijoilla on 

yleensä tyytyväisiä asiakkaita, koska he ovat tienneet jo etukäteen mistä ja kenestä on 

kyse. (Kortesuo & Kurvinen: 2011: 78-79.) Asiantuntijalle bloggaaminen saattaa olla oiva 

tapa jäsentää omia ajatuksia kirjoitettavasta aiheesta. Ammatillisiin aiheisiin keskittyvä 

blogi samalla siis dokumentoi kirjoittajan ammatillista kehitystä. (Aalto & Uusisaari 2010: 

97.) Ammattina Jalat -blogin tavoitteena on markkinoida jalkaterapeutin osaamista. 

Säännöllinen bloggaaminen kannustaa hyvän blogin seuraamiseen ja on siksi elintär-

keää. Aiheiden etukäteissuunnittelu helpottaa kirjoittamisprosessia ja siksi kannattaa 

laskea viikkojulkaisutavoitteen mukainen aikataulu. Hyvän blogin suosio rakentuu sään-

nöllisyyden ja laadukkaan sisällön varaan. Ensikontakti määrittää lukijalle, jatkaako hän 
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lukemista tai tutustumista vai lopettaako hän ensivilkaisuun. Blogipostausten julkaise-

misajankohtaan kannattaa kiinnittää myös huomiota, ja esimerkiksi Google Analyticsin 

käyttäen tietoja tutkimalla voidaan löytää optimaalinen julkaisuaika, sillä julkaisemi-

nen kannattaa sinä ajankohtana, kun lukijat ovat ruudun äärellä. (Kortesuo & Kurvinen: 

2011: 138-139.) Vain jalkaterapiaa tai jalkaterveyttä käsittelevistä blogeista aktiivisim-

matkin kirjoittajat julkaisivat tekstejä harvoin eli noin kolme kirjoitusta puolessa vuo-

dessa, joten aktiiviselle blogille on kiistatta kysyntää. 

Blogin markkinointi sopivissa kanavissa on välttämätöntä, jotta lukijat löytävät blo-

gin. Blogin tulee olla helposti käytettävä ja miellyttävä ulkoasultaan, jotta lukija jaksaa 

selata blogin aineistoa aktiivisesti. Yleisimpiä blogimarkkinoinnin kanavia sosiaalisessa 

mediassa ovat Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn ja Google+. Oman aiheen haku-

sanojen tunteminen on tärkeää, koska niiden avulla markkinoidaan omaa blogia haku-

koneoptimoinnissa.  (Kortesuo & Kurvinen 2011: 135.) 

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan luonnollista hakutulossijoituksen parantamista il-

maiseksi ja sen tarkoitus on tavoittaa tietoa etsiviä käyttäjiä. Jopa pienet panostukset 

sivuston hakukoneoptimoinnissa saattavat tuottaa suurenkin hakukonenäkyvyyden, mi-

käli hakualueen markkinat ovat optimointimielessä pienet. (Larvanko 2009: 91, 96.) Ha-

kukoneoptimointi tekee blogin tunnetuksi ja sillä lisätään blogille kävijöitä, kävijämäärät 

mahdollistavat blogisivuston nousemisen korkealle hakukonetuloksissa. (Kortesuo & 

Kurvinen 2011: 144.) Etusivusijoitus syntyy kolmesta asiasta: sisällöstä, sivuston ulko-

puolisista linkeistä ja tekniikasta. Blogi löytyy hakukoneista, kun sinne tuotetaan tekstiä 

ja muuta sisältöä, mitä ihmiset hakevat hakukoneilla. Tätä toimintoa varten julkaisuihin 

ja blogiin tulee liittää aihetta koskevia selkeitä termejä. Sanoja, joita ihminen käyttää eni-

ten. Tarkkojen avainsanojen valitseminen on tärkeää, koska muuten moni ei välttämättä 

löydä blogia. Hakukonerobotit tutkivat internetin sisältöä ja aktiivisesti päivittyvä ja aktii-

visesti kommentoitu sivusto pääsee helpommin oikeiden avainsanojen ja robottien avulla 

hakukoneen esimerkiksi Googlen, etusivulle. Etusivusijoitus on tärkeää, koska harvoin 

ihminen selaa ensimmäistä sivua pidemmälle hakutuloksissa. (Kortesuo & Kurvinen: 

2011: 144-146.) 

Blogin kuvien hakukoneoptimointi on oleellista, koska hakukonerobotit eivät tunnista ku-

vista aiheita. Hakukoneet käyttävät kuvan tiedostonimeä tarjotessa tulosta hakuko-

neessa.  Paras hakukonetehokkuus saadaan käyttämällä tärkeintä avainsanaa kuvan 
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tiedoston nimeämisessä, sekä kuvan vaihtoehtoisessa kuvauksessa, jota esimerkiksi 

myös näkövammaiset ja muut erityisryhmät käyttävät. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 149.) 

Hakukoneilla hakiessa näkyy tuloksissa sivun otsikko, sivun kuvaus (meta description) 

tai lyhyt kuvausteksti hakusanan ympäriltä. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 149-150). Ku-

vauksen on tärkeää olla linjassa sivun otsikon ja sisällön kanssa. Kuvausteksti on sivun 

otsikon jälkeen keskeisin syy klikkaukselle hakukonetuloksissa. (Aalto & Uusisaari 2010: 

66.) Mikäli alustan mukaan on mahdollista, niin jokaisen blogin yhteyteen olisi hyvä 

saada oma kuvaus liittyen julkaisuun. WordPressiin sen saa SEO-paketin lisäosana. Hy-

vässä sivukuvauksessa merkkejä on 150-160 ja se kertoo, mistä on kyse ja houkuttaa 

klikkaamaan. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 149-150.) 

Hakukoneoptimoinnissa tulee kuitenkin olla hillitty. Jos hakusanoja on käytetty liikaa, ha-

kukone saattaa alentaa blogin sijoitusta. Ohjenuorana asialliseen optimointiin on, että 

tekstin tulee olla sujuvasti luettavaa ja lukijaa palvelevaa. Toisto tuskastuttaa lukijaa. 

(Kortesuo & Kurvinen 2011: 152.) 

Hakukonemainonta perustuu sivustolle tulleisiin käynteihin ja se voi olla esimerkiksi koh-

tuullisen hintaista mainontaa, jossa yhdistetään ilmainen hakukoneoptimointi ja maksetut 

mainokset. Hakukonemainonta voi olla taktista tai strategista. Taktinen mainonta on no-

peaa, trendeihin keskittyvää mainostamista, kun taas strateginen mainonta on pitkäjän-

teistä toimintaa. Blogiin liittyvien ihmisten, aiheiden tai asioiden ollessa julkisuudessa voi 

blogia mainostaa niiden nimillä ja siten ohjata kävijöitä sivulle. Pelkästään klikkausten 

takia taktikointia ei kuitenkaan kannata tehdä, vaan tavoitteena kannattaa pitää pitkä-

kestoisten lukijoiden havittelua. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 154-155.) 

Blogin markkinoiminen sähköpostitse tai uutiskirjeellä kannattaa, koska niillä mahdollis-

tetaan lukijoille suorat linkit blogiin. Näihin tapoihin on myös omat työkalut. Suomalaiset 

vaihtoehdot Emaileri ja Postiviidakko ovat sopivampia yrityskäyttöön, kun taas esimer-

kiksi Constant Contact, Mailchimp tai AWeber, CampaingMonitor, My Emma, iCon-

tact, Stream Send tai Sendloop soveltuvat paremmin harrastuskäyttöön. Kaikki nämä 

palvelut ovat selainkäyttöisiä. Valinta tulee tehdä arvioiden sähköpostirekisterin kokoa, 

lähetystiheyttä ja lähetysmääriä. Osa palveluista on ilmaisia tiettyyn lähetysrajaan 

saakka. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 159-160.) 
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Blogosfäärissä menestyminen vaatii osallisuutta blogiyhteisöön. Ilman ulkopuolisia link-

kejä ei blogi voi elää menestyksekkäästi. Ulkopuoliset linkit tuovat jopa 40% blogin nä-

kyvyydestä hakukoneissa. Kaikki ulkopuoliset linkitykset eivät kuitenkaan ole samanar-

voisia. Juuri perustetun sivuston linkitys on huonompi kuin esimerkiksi Duodecimin linki-

tys. Ulkopuolisten linkkien osalta tulee kuitenkin olla tarkka siitä, mitä itse suosittelee. 

Huonolaatuisia blogeja ei kannata itse jakaa, sillä se syö uskottavuutta myös siltä blo-

gilta, joka suosittelee. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 146, 150.) Hyvätapaiseen verkkokäyt-

täytymiseen kuuluu muiden bloggaajien tekstien noteeraaminen linkein, kun aihetta on 

jo käsitelty muiden kirjoittajien toimesta. Muiden bloggaajien teksteihin linkittäminen ker-

too arvostuksesta esimerkiksi ammattiverkostoon kuulumisesta ja osoittaa perehtynei-

syyttä alan viimeisempään tietoon. (Aalto & Uusisaari 2010: 93.)  

Kävijäseurantaa tulee jotenkin suorittaa, jotta blogi osaa vastata lukijoiden mieltymyksiin. 

Seurannalla voidaan saada tietoon esimerkiksi lukijoita kiinnostavimmat aiheet, tekstit, 

mistä lukijat tulevat, millä hakusanoilla blogiin päädytään ja mitkä hakusanat tuovat pit-

käkestoisia lukijoita ja sitä, kuinka pitkään blogissa viihdytään. Yksi ohjelmisto tällaiseen 

kävijäseurantaan on ilmainen Google Analytics. Tieto kävijöiden maantieteellisestä si-

jainnista mahdollistaa mainonnan kohdentamisen. Mittaamalla tietoja luodaan uskotta-

vuutta myös yhteistyökumppaneiden silmissä. Kävijäseurannalla voidaan saada selville 

muun muassa tarve aktivoida lukijaa ottamaan yhteyttä tai parannella aloitussivua siten, 

että sivuille tulijat astuisivat syvemmälle sivustolle. Mikäli välitön poistumisprosentti on 

65 tai yli, tulee muutoksia tehdä välittömästi. Tavoite välittömän poistumisprosentin koh-

dalla olisi hyvä pitää alle 20 prosentissa. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 160-165.) 

Blogin kehittäminen alkaa aina tavoitteista ja niiden tulee olla bloggaajalle selkeät ja mi-

tattavissa olevat. Verkossa tavoitteiden mittaaminen on helpointa suorittaa kävijäseuran-

nalla ja seuraamalla yleistä keskustelua blogin ympärillä. Blogin näkyminen hakuko-

neissa ja sosiaalisessa mediassa on peruspilari menestyksekkään blogin pitämisessä. 

Toinen kivijalka on käytettävyys. Blogin ollessa helposti lähestyttävä ja käytettävä hou-

kuttelee se lukijaa pysymään sivustolla pidempään. Blogin ulkoasuun ja ominaisuuksiin 

tulee panostaa ja niitä kannattaa kehittää jatkuvasti. Hyvä käytettävyys sisältää monta 

osaa. Blogista tulee ilmetä nopealla vilkaisulla, mistä siinä on kyse ja mihin se on tarkoi-

tettu. Blogin ilmavuus ja selkeät värit takaavat helppolukuisuuden. (Kortesuo & Kurvinen 

2011: 165-166.) 
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Yhteystietojen helppo saatavuus aktivoi lukijaa kommentoimaan ja ottamaan yhteyttä. 

Tämän lisäksi julkaisujen jakaminen tulee olla helppoa. Blogin ja jakonappien toiminta 

mobiilialustoilla on teknillisten ominaisuuksien tärkeyslistalla huipulla. Blogipostausten ti-

heyden tulee olla mieluummin tiheä kuin harva. Lisäksi kuvakokojen tarkistaminen on ai-

heellista, sillä isot kuvat latautuvat hitaasti ja saavat lukijan poistumaan sivulta näkemättä 

asiaa. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 165-168.) 

Useamman kirjoittajan blogissa on erityisesti huomioitava suhteen luominen lukijoihin. 

Mikäli yksittäisen kirjoittajan kirjoittamisväli yhteisöblogissa venyy pitkäksi, on suhteen 

luominen lukijaan hankalampaa kuin aktiivisesti päivittävän henkilökohtaisen blogin kir-

joittajalla. Etuus ryhmäblogissa on mahdollisuus aktiiviseen, usein päivittyvään blogiin, 

kun kirjoitusvastuu jakautuu useammalle. Blogi on sisällön suhteen monipuolinen, kun 

on useampi kirjoittaja.  (Kortesuo & Kurvinen 2011: 172.)  Ryhmäblogin ollessa kyseessä 

olisi suotavaa, että eri kirjoittajien persoonallisuus välittyisi tekstien kautta, eikä vain al-

lekirjoituksen kautta. (Kortesuo 2018: 121). Laatu voi kuitenkin olla epätasaista kirjoitta-

jien osaamiseroista johtuen. Blogin monipuolinen kirjoittajaryhmä ei automaattisesti ole 

takuu laadusta, vaan teksti saattaa olla sisällön osalta epätasaista ja sekavaa. (Kortesuo 

& Kurvinen 2011: 172.) 

Paras tapa mahdollisesti on yhdistää ryhmä- ja yksilöbloggaamisen edut. Ryhmän muo-

dostaminen saman kiinnostuksen kohteen ja aiheen ympärille antaa useamman blog-

gaajan edut, mutta aihepiiri ei ole liian erilainen julkaisujen välillä. (Kortesuo & Kurvinen 

2011: 173.) 

Organisaatiobloggaamisen etuuksiin asiantuntijaorganisaatioille ja yhteisöille lukeutuu 

vahvana sen markkinointivälinearvo. Blogin avulla voidaan tavoittaa asiakas eri vai-

heissa hänen hankintaprosessia. Asiantuntijaviestinnässä blogi on erinomainen ja teho-

kas tapa hankkia uusia asiakkaita ja laajentaa organisaation mainetta verkossa potenti-

aalisten asiakkaiden keskuudessa. Blogi saattaa auttaa myös asiakasta tekemään osto-

päätöksen organisaation eduksi. Blogia voi hyödyntää markkinoinnissa yrityksen verk-

kosivuilla, suoramarkkinoinnissa ja henkilökohtaisissa kontakteissa. (Kortesuo & Kurvi-

nen 2011: 174-175.) 

Blogin kehittäminen ja blogin päälle yrityksen verkkosivuston rakentaminen tuovat mer-

kittävää hyötyä hakukoneiden toimintaa ajatellessa. Kortesuo ja Kurvinen (2011: 175) 
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toteavat myös, että B2B (business to business) -myynnissä bloggaaminen tuo lisähyö-

tyä yritykselle, koska blogissa voidaan jakaa hyötytietoa, esitellä mielenkiintoisia asia-

kasesimerkkejä ja tuoda asiantuntijoita esille yhteisöstä. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 

175.) 

Blogin tärkein osuus on sisältö. Ilman kiinnostavaa ja laadukasta sisältöä ei blogi elä. 

Organisaatioblogit kaipaavat mielipiteitä, kannanottoja, näkökulmia ja elävästä elämästä 

pohjaavia julkaisuja. Parhaat tehot organisaatioblogista saadaan kirjoittamalla ja julkai-

semalla ihmiseltä ihmiselle. Värittömät ja liian asiapitoiset tekstit eivät jaksa kiinnostaa 

lukijoita siten, että blogista olisi merkittävää hyötyä. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 177-

178.) Ilman sisäistä motivaatiota kirjoitetut blogitekstit uhkaavat jäädä sisällöltään tym-

peiksi ja lukukokemuksen osalta persoonattomiksi. (Kortesuo 2018: 112). Julkaisuissa 

kannattaa hyödyntää tarinankerrontaa, kokemusta ja ajankohtaisia aiheita, joihin on 

tuotu myös mielipiteitä mukaan. Julkaisun kiinnostavuutta voi parantaa ja varmentaa te-

kemällä postauksesta tarpeeksi lyhyen. Yli 3000 merkin blogikirjoitus kannattaa jakaa 

kahteen tai useampaan osaan. Linkkejä suosimalla saadaan ydinasia pidettyä lyhyenä, 

mutta takaamalla lukijalle myös vaivaton pääsy tiedon lähteelle. (Kortesuo & Kurvinen 

2011: 177-178.) 

Kankkunen ja Österlund (2012: 118-119) kertovat hyvän sisällönmarkkinoinnin pohjau-

tuvan suurelta osin kiitollisuudenvelkaan. Lähtökohtana on ajatus ihmissuhteiden perus-

tuvan pitkälti vastavuoroisuuteen, palvelusten ja vastapalvelusten muodossa. Sisällön-

markkinoinnissa on kyse sisällön tuottamisesta, minkä avulla luodaan uusia asiakkuuk-

sia tai vahvistetaan jo olemassa olevia asiakkuussuhteita. Asiakkaalle tarjotaan il-

maiseksi hyödyllistä ja konkreettista tietoa jostakin tietystä aihealueesta. Ilmaissisältö voi 

olla paketoituna vaikkapa blogitekstiin tai uutiskirjeeseen, esitystavalla ei ole niinkään 

väliä. Ilmainen tieto auttaa asiakasta omissa pyrkimyksissään tai asiakasta autetaan ym-

märtämään tiettyä aihealuetta paremmin. Sisällönmarkkinointi on menestyksekästä, kun 

palveluiden muuttuessa maksullisiksi asiakas kokee velvollisuudekseen käyttää sisällön-

tarjoajien palveluita tai tuotteita. (Kankkunen & Österlund 2012: 118-119.) 

Hyvä blogi syntyy tekemisen kautta arjessa, eikä pelkästään viestintäihmisten kä-

sissä. Blogissa voidaan jakaa myös työntekijöitä innostavia asioita sekä aiheita.  Blogin 

ei tarvitse olla harmaa ja kasvoton tietopankki, vaan työntekijöiden ja kirjoittajien esitte-

leminen luo lukijalle lähestyttävyyttä yrityksen suhteen. Keskustelu blogissa tuo yhteen-

kuuluvaisuuden tunnetta, sekä luo liikehdintää aiheen ympärille. Keskustelu on blogin 
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suola niin keskustelijoiden, kuin hakukoneiden näkökulmasta. Keskusteluun osallistumi-

nen organisaation osalta on myös tärkeää, koska lukijan keskusteluinnostus laantuu no-

peasti, mikäli blogin ylläpitäjät tai muut keskustelijat eivät reagoi kommentteihin. Keskus-

telun seuraaminen on myös kannattavaa, koska sieltä saattaa löytyä uusia aiheita kirjoit-

tamiseen. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 178-179.) 

Säännöllinen julkaisutahti ja tarkka aiherajaus antavat yritykselle mahdollisuuden lukijaa 

ja kirjoittajaa kiinnostaville julkaisuille. Kaikille kaiken tarjoaminen ei yleensä onnistu, 

koska rajattoman kohteen miellyttäminen on mahdotonta. Aikataulutuksen tärkeyttä ei 

voi liiaksi painottaa julkaisujen kohdalla. Aikataulusta kiinnipitäminen on äärimmäisen 

suotavaa, sillä lipsuminen aiheuttaa yleensä myös, että jatkossa lipsumiset kertaantu-

vat.  (Kortesuo & Kurvinen 2011: 179-181.) 

Jokaisella yhteisöblogilla tulee olla päätoimittaja. Blogilla tulee olla joku, joka on vas-

tuussa. Jaettu vastuu ilmenee helposti ei kenenkään vastuuna. Blogin päätoimittajan 

vastuisiin ja tehtäviin kuuluu kirjoittajien valinta, kirjoittajien pestit ja niiden kierrätys, ai-

kataulutus, sisällöllinen päätoimittajuus, patistus ja palaute. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 

179-181.) 

Blogin sisällölliset linjaukset ovat tärkeät kaikkien osata. Organisaatioblogissa ei solvata 

ketään. Blogissa saa pohtia tehtyjä ratkaisuja ja niiden onnistumista, mutta yleisvireen 

tulee olla rakentava. Solvaamisen ja pohdiskelun raja on toki hieno, mutta sen tuntemi-

nen on tärkeää. Lisäksi blogin sisällön osalta kannattaa tiedostaa, että yksittäisen kirjoit-

tajan henkilökohtaiset tapahtumat eivät kuulu yhteisöblogiin. Sellaiset voi toki jollain aa-

sinsillalla liittää blogiin, mikäli se katsotaan oleelliseksi ja mukavaksi osaksi blogia. (Kor-

tesuo & Kurvinen 2011: 181-182.) 

Kohderyhmän rajaaminen ja sen avulla sisällön rajaaminen kannattavat, jotta blogi voi 

aidosti menestyä. Kohderyhmästä tulee selvittää kaikki mahdollinen, jotta sisällön räätä-

löiminen kohderyhmää motivoivaksi onnistuu helpommin. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 

183.) 

Mikäli yritys tähtää palvelun myymiseen, tulee yrityksen ymmärtää ostamisen vaiheet ja 

sen ongelmat. Sisältö tuotetaan vastauksiksi ostajan ongelmiin, mutta toteuttamisjärjes-

tyksellä ei ole kovin suurta merkitystä, sillä lukijakunta lisääntyy koko ajan, joten lukijoi-

den ongelmat ovat lähtökohtaisesti erilaisia. Tiedon jakaminen kannattaa jakaa osiin ja 
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sopiviin kategorioihin lukemisen ja tiedonhaun helpottamiseksi. (Kortesuo & Kurvinen 

2011: 183-184.) 

Ostamisen vaiheet on jaettu kolmeen. Ensivaiheessa ostaja ei välttämättä tiedä, että 

hänellä on ongelma tai mikäli hän on tunnistanut ongelman, ei hänelle ole siihen vielä 

ratkaisua. Keskivaiheessa ostaja on tunnistanut ongelman ja etsii ratkaisua siihen. Os-

tovaiheessa ostaja selvittää palveluntarjoajien ratkaisuja ja vertailee tarjontaa. (Kortesuo 

& Kurvinen 2011: 184.) 
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3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa jalkaterapiablogi. Tavoitteena oli jalkaterapia-amma-

tin tunnettuuden lisääntyminen. 

Opinnäytetyön kehittämistehtävät olivat: 

1. Tehdä kysely, jossa selvitetään jalkaterapeuttien ammatilliseen osaamiseen poh-

jaavaa tietoa siitä, mitkä jalkaterapeuttiset aiheet olisivat väestölle tarpeellisia aiheita 

käsitellä blogissa. 

2. Tuottaa blogi, jossa on jalkaterapiatietoutta. 

  



13 

 

4 Blogi opinnäytetyönä 

4.1 Opinnäytetyöprosessin aloitus 

Kehittämistehtävänä oli tuottaa jalkaterapiablogi, jossa jaetaan jalkaterapiatietoutta vä-

estölle. Välineeksi valikoitui blogi, sillä haluttiin selkeä, helppo alusta, jota jakaa sosiaa-

lisen median kanavissa. Aiheen ideointia aloitettiin ohjaavien opettajien ohjauksella ja 

jatkettiin ryhmän kesken. Kokonaisuuden hahmottamiseksi koottiin ryhmälle yhteiset 

työskentelyalustat pilvipalveluihin ja sinne kerättiin perustietoutta aiheeseen liittyen. 

Ideointivaiheessa otettiin lisäksi yhteyttä jalkaterapeutteihin eri ammatillisissa konferens-

sitapahtumissa, sekä Duodecimiin yhteistyömahdollisuuksien puitteissa. Ammattilaiset 

pitivät tehtävää tärkeänä ja ideaa hyvänä. Tapaaminen Duodecimilla Sairaanhoitajan 

käsikirja -kirjoitustiimin kanssa järjestyi tammikuussa 2018, jossa keskusteltiin jalkatera-

piatunnettuudesta, Duodecimin videomuodossa tarjoamista sähköisistä jalkaterveysoh-

jeista, sekä Duodecimin verkkosivuilla vierailevien käyttämistä hakusanoista liittyen oi-

keanlaisiin kenkiin. Duodecimin yhteyshenkilöiltä saatiin lisäksi kannustavaa tukea tär-

keän aiheen edistämiseen. 

Blogin suunnitteleminen alkoi bloggaamiseen tutustumisella. Aiheiden ja termistön si-

säistämiseen käytettiin aikaa, koska bloggaaminen ei ole kuulunut jalkaterapeuttiopintoi-

hin, eikä opinnäytetyön tekijöillä ole henkilökohtaista taustaa blogin pitämisestä. Tieto-

tekniset asiat ovat olleet osa koulutusta vain perusasioiden osalta. Jalkaterapeutin tar-

vittavat tietokonekäsittelytaidot rajautuvat yleensä kirjaamis- ja ajanvarausohjelmien hal-

lintaan. 

Blogin aihepiirit valikoituivat jalkaterapeuteilta tehdyn taustaselvityksen perusteella. 

Taustaselvitys toteutettiin käyttämällä Google Forms -kyselylomaketta. Lomake jaettiin 

jalkaterapeuttien vastattavaksi Facebook Jalkaterapeutit -ryhmässä. Blogiin päätyvien 

julkaisujen aiherajaus tehtiin kohderyhmä mielessä pitäen. Tarkoitus oli tuottaa materi-

aalia, joka kiinnostaisi ensisijaisesti työikäistä ihmistä ja samalla siten, että jalkatera-

peutti-sanaa käytettiin usein, jotta osaamisen ja termin yhdistäminen saataisi tuotua 

mahdollisimman selkeästi esille. 
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Opinnäytetyöprosessin alussa käytiin keskustelua ryhmän sisällä blogin vastuuhenkilön 

valinnasta. Työn luonteen vuoksi päädyttiin kuitenkin jakamaan vastuu tasaisesti. Ryh-

mäkeskustelua käytiin aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti läpi opinnäytetyöprosessin. 

 

4.2 Opinnäytetyön eteneminen ja resurssit 

Opinnäyteprosessissa ensimmäiset kuukaudet kuluivat aiheen muotoiluun ja suunnitel-

man tekoon ja siitä edettiin blogiteoriaan, sekä eri bloggausalustoihin tutustumiseen. Ke-

sällä pääasiallinen tehtävä oli kyselylomakkeen laadinnan lisäksi Facebook- ja 

WordPress-tilien perustaminen, sekä blogin ulkoasun muokkaaminen. Elokuussa teetet-

tiin ammattilaisille kysely, jolla kartoitettiin, mitkä jalkaterapeuttiset aiheet tulisi heidän 

mielestä nostaa blogiin. Blogi lopulta avattiin 1.10.2018 ja se ehti opinnäytetyötarkoituk-

sessa olla aktiivisena viisi viikkoa. 

Joulukuu-tammikuu  Aiheen valinta ja muotoilu  

Helmikuu-maaliskuu  Tutkimussuunnitelma  

Huhtikuu-toukokuu  Blogiteoria  

Kesäkuu-heinäkuu  Blogin ulkoasun teko, blogiteoriaa, kysely-

lomakkeen laadinta  

Elokuu-syyskuu  Kyselylomakkeen hiominen, kysely jalkate-

rapeuteille  

 Lokakuu-Marraskuu  Aineiston analyysi, blogin avaaminen ja 

päivittäminen, tulosten tulkinta ja yhdistä-

minen teoriaan, opinnäytetyöraportin vii-

meistely, tiivistelmien kirjoittaminen, val-

miin työn esittely seminaarissa   

Taulukko 1. Opinnäytetyön aikataulu 

Blogin päivittämisen ohella hiottiin opinnäytetyöraporttia ja syvennettiin bloggaamiseen 

liittyvää tietotaitoa. Opinnäytetyö esitetään marraskuussa 2018.  
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4.3 Kyselytutkimus jalkaterapeuttiyhteisölle 

Kyselyllä kartoitettiin jalkaterapeuttien mielipidettä jalkaterapian osa-alueista ja asiakas-

ryhmistä, mitkä tarvitsevat lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta väestön keskuudessa. Kysely 

ei poissulkenut muun muassa ryhmässä olevia jalkaterapiaopiskelijoita, koska he ovat jo 

osa jalkaterapiayhteisöä ja heidän ymmärryksensä väestön tietotasosta vastaa jo aina-

kin osittain ammattilaisten ymmärrystä aiheesta. 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin verkkokyselyä, joka tehtiin Google Forms -alus-

talla. Alusta valikoitui sen helppouden ja maksuttomuuden takia. Kysely jaettiin Jalkate-

rapeutit-Facebook-ryhmään, joka on suurin suomalainen jalkaterapia-aiheinen ryhmä. 

Elokuussa 2018 ryhmässä oli 429 jäsentä. Vastaamisaika oli 5.-14.8. ja kaksi päivää 

ennen kyselyn sulkeutumista ryhmään tehtiin muistutusjulkaisu kyselystä. Ennen muis-

tutusta kyselyyn oli vastannut 58 ryhmän jäsentä ja lopullinen vastausmäärä on 75. Ky-

sely löytyy kokonaisuudessaan liitteistä (Liite 1. Kyselytutkimus). 

Aineisto valittiin opinnäytetyötä tekevien jalkaterapeuttiopiskelijoiden ammatillisen ym-

märryksen pohjalta ja muokattiin ohjaavien opettajien johdolla. Kyselyn kysymykset pe-

rustuvat opiskelijoiden tuntemiin jalkaterapian ydinosaamisalueisiin ja avoimiin kysymyk-

siin, jolloin ammattilaisten osaamista pystyttiin myös keräämään vapaammin. Aineisto 

kerättiin, jotta blogin aiheiden valinta voitiin perustaa ammattilaisten osaamiselle ja nä-

kemyksille. Aikaisempaa tutkimustietoa aiheesta ei ollut. 

Kysely luetutettiin ennen julkaisua kahdella jalkaterapiaopiskelijalla, joiden mielestä ky-

sely oli sopivan mittainen ja selkeä. Palautteen perusteella kyselyyn vaihdettiin tunnet-

tuus -sanan sijaan tunnettavuus, koska se on vakiintuneempi yleiskielessä. 

Tutkimusasetelmana oli poikkileikkaus eli verkkokyselyn tarkoituksena oli kartoittaa, 

mitkä jalkaterapian osa-alueet ja mahdolliset asiakasryhmät ammattilaisten mielestä kai-

paavat lisää tunnettuutta tällä hetkellä. Lisäksi kysyttiin yhteystietoja, mikäli henkilö on 

halukas osallistumaan videohaastatteluun blogissa. 

Kyselyn perusteella saatiin tietoa siitä, mikä on vastanneiden mielestä oleellisin kohde-

ryhmä ja vastanneiden mielestä työikäiset hyötyisivät selkeästi eniten jalkaterapiatietou-

desta. 75:stä vastaajasta 64 % nostivat myös diabeetikot tärkeäksi ryhmäksi. Kysymyk-

sessä oli mahdollista lisätä lyhyt vapaa vastaus ja kaaviossa näiden vastausten määrä 
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näkyy “Muut” palkissa. Muun muassa syöpäsairaat ja gastroenterologisesti sairaat sai-

vat yksittäisiä mainintoja. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. (Ku-

vio 1.) 

 

Kuvio 1. Kyselyn ensimmäisen kysymyksen vastaukset. 

Kohderyhmien lisäksi oltiin kiinnostuneita, minkä ydinosaamisalueen tulisi saada enem-

män näkyvyyttä. Tuki- ja liikuntaelimistön jalkaterapia nousi 72 % kannatuksella vastaa-

jien keskuudessa tärkeimmäksi ydinosaamisalueeksi, minkä koettiin tarvitsevan lisää nä-

kyvyyttä.  Vastaajista yli puolet koki terveyttä edistävän jalkaterapian tarvitsevan myös 

lisää näkyvyyttä. Vastaaja pystyi valitsemaan useamman vastausvaihtoehdon halutes-

saan. (Kuvio 2.) 
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Kuvio 2. Kyselyn toisen kysymyksen vastaukset 

Suurimman osan vastaajien mukaan jalkaterapeutin rooli osana kuntoutusketjua tulisi 

tuoda tunnetummaksi sosiaalisen median kautta yhdessä muiden isompien terveyden-

huollon ammattiryhmien kanssa. Yksittäisiä nostoja sai myös muun muassa ammattikor-

keakoulu - yliopistoyhteistyö, jalkaterapeutin ammatinkuvan selkeyttäminen, sekä yhteis-

työ terveysalan vaikuttajien kanssa. Myös kolmannessa kysymyksessä vastaaja pystyi 

valitsemaan useamman vastausvaihtoehdon halutessaan. (Kuvio 3.) 

 

Kuvio 3. Kyselyn kolmannen kysymyksen vastaukset 
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Neljäs kysymys oli avoin ja siihen vastasi 46,7 % koko kyselyyn vastanneista. Suurin osa 

eli 37,1 % kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, että aihepiirejä tulisi käsitellä blogi-

julkaisuissa case-esimerkkien avulla. Toiseksi eniten toivottiin tekstien olevan selkokie-

lisiä ilman vaikeita sivistys- tai ammattisanoja. Lisäksi julkaisujen taustalla toivottiin ole-

van tutkimuksia ja hyvät lähteet sekä jalkaterapian eriosa-alueet. Myös yksittäisiä vas-

tauksia muista aiheista saatiin, joihin kuului esimerkiksi jalkaterapeutin toiminta yhteis-

työssä muiden terveysalojen asiantuntijoiden kanssa. (Kuvio 4.) 

  

Kuvio 4. Kyselyn neljäs kysymys 
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5 Ammattina Jalat -blogi 

5.1 Blogin perustaminen 

Ammatillisen blogin perustaminen alkoi kokonaisuuden hahmottamisella. Tunnistettiin 

tarve ja rajattiin kohderyhmä. Aluksi tutustuttiin olemassa oleviin blogeihin ja etsittiin jal-

katerapia-aiheisia blogeja. Suomeksi julkaistavia jalkaterapeuttien tai jalkojenhoitajien 

julkaisemia aktiivisia blogeja ei juurikaan löytynyt. Aktiivisia, joissa julkaisuja vähintään 

2 kpl/kk, jalkaterapiaan keskittyviä blogeja ei suomen kielellä ole olemassa. Vähäisen kil-

pailun ansiosta lukijakunnan kasvattaminen on helpompaa.  Joitain vanhoja yksittäisiä 

julkaisuja tuli hakukoneella hakiessa, mutta tuoreita julkaisuja ei juurikaan tullut. Tätäkin 

havainnoiden tunne työn tarpeellisuudesta vahvistui.  

Perustettiin blogi, jonka nimeksi annettiin Ammattina Jalat.  Nimi valikoitui ryhmäkeskus-

telun lopputuloksena useista vaihtoehdoista. Domain eli verkkotunnus on www.ammat-

tinajalat.wordpress.com. Lisäksi blogille piti valita tunnuslause, joka muotoutui lopulta 

suureleiseksi. Ammattina Jalat –blogin tunnuslause on ‘’Kaikki jalkaterapiasta’’.  Tun-

nuslauseeseen haluttiin jalkaterapia sana, koska blogin nimeen sitä ei saatu. Tunnus-

lause on myös tavoitteellinen, ja sen haluttiin olevan iskevä.  

Opinnäytetyöhön kerättiin teoriaa blogin perustamisen yhteydessä. Ilmaisen tuoreen teo-

riatiedon löytyminen osoittautui osin hankalaksi. Teoriatieto pohjaa kirjallisuuteen, mitä 

jonotettiin muutamista eri kirjastopalveluista. Blogi perustettiin WordPress-pohjalle aiem-

min mainittujen viitekehysten tukemana ja ensimmäinen kirjoitus julkaistiin lokakuussa 

2018. Blogi löytyy kuvankaappauksena liitteistä (Liite 2. ammattinajalat.wordpress.com -

blogi).  

Blogin ulkoasu muokattiin WordPressin omassa ulkoasumukauttimessa mahdollisim-

man selkeäksi. Valmiit teemat koettiin riittäväksi eikä suurempaan HTML-koodin muok-

kaukseen ryhdytty. Ulkoasu pidettiin värien puolesta mustavalkoisena, jotta huomio kiin-

nittyy olennaiseen eli kirjoituksiin. Blogin sivupalkkiin lisättiin Facebookin ja WordPres-

sin seurausvimpaimet, koska seuraaminen haluttiin tehdä mahdollisimman helpoksi. Si-

vupalkista löytyy myös avainsanapilvi, jotta mielenkiintoisten kirjoitusten löytäminen ja 

niihin siirtyminen on mahdollisimman helppoa. Alla kuvakaappaus blogin muokkausti-

lasta. (Kuvio 5.)  
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Kuvio 5. Kuvakaappaus WordPressin ulkoasun muokkaustyökalusta 

Blogin ulkoasuun ja imagoon suunniteltiin sopiva logo (kuvio 6.), jossa on tekijänoikeus-

suojaamaton kuva jalkojen painannekuvista. Kuvio on musta valkoisella pohjalla. Blogi-

kirjoituksiin otettiin etukäteen itse jalka-aiheisia valokuvia lisäämään houkuttelevuutta. 

Selkeys ja isot kuvat tuovat vahvaa ensivaikutelmaa sisällöstä ja ulkoasun onkin hyvä 

myötäillä blogin muuta tyyliä (Toikkanen & Kananen 2014: 16).  

 

Kuvio 6. Ammattina Jalat -blogin banneri eli ylätunniste. 
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Kyselytutkimuksen jälkeen saatiin tietoa blogiin tulevasta sisällöstä. Kirjoituksia jalkate-

rapiasta ja blogista alettiin kirjoittaa valmiiksi ennen julkaisemista ja blogin avaamista. 

WordPressissä artikkelit tallentuivat luonnoksiksi niin, että sieltä oli helppo ajastaa val-

miita julkaisuja haluttuun ajankohtaan. Näiden kirjoitusten ollessa valmiina itse julkaise-

minen ei vienyt aikaa. Julkaiseminen oli säännöllistä viiden viikon aikana, mikä blogiteo-

riaan pohjaten lisää blogin kiinnostavuutta. 

Ryhmän yksilöiden vahvuuksia ja heikkouksia huomioiden tehtäviä luonnosteltiin, mutta 

lähtökohta oli, että jokainen jäsen osallistuu aktiivisesti kokonaisuuden toteuttamiseen. 

Blogialustan valintaan käytettiin muiden bloggaajien suosituksia ja monen suositellessa 

WordPress.com:ia yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi päädyttiin valitsemaan kysei-

sen alustan. 

Blogiin oli tarkoitus luoda videohaastattelut, joita varten käytiin videohaastattelemassa 

kahta jalkaterapeuttia, jotka olivat kyselytutkimuksen yhteydessä osoittaneet kiinnostuk-

sensa tulla haastatelluksi. Videomateriaalin muokkaaminen osoittautua kuitenkin erittäin 

haastavaksi ensikertalaisille, eivätkä videot ehtineet mukaan opinnäytetyövaiheeseen. 

Ensimmäisen haastattelun aiheena olivat kengät ja toisen metatarsalgia. Videot on 

määrä julkaista myöhemmin. 

Perustimme Ammattina Jalat –blogille oman YouTube-kanavan, sekä Facebook-sivu. 

Facebookissa markkinointi tapahtui kutsumalla omia kontakteja seuraamaan Ammattina 

Jalat –sivua, jonne jaoimme blogin julkaisut ja muutaman muun jalkaterveyteen liittyvän 

julkaisun. YouTube-kanavalle oli tarkoitus tuottaa jalkaterapeuttien videohaastatteluita. 

WordPress tarjosi maksullisia lisäosia, mutta blogi käynnistettiin ja ylläpidettiin ilmaisver-

siota käyttäen.  Ylläpitäjän näkymässä artikkelit näkyvät luonnoksina, julkaistuina tai siir-

rettynä roskakoriin. Luonnoksia hahmoteltiin yhdessä kyselyn ja teoriataustan perus-

teella valituista aiheista. 
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5.2 Blogin sisältö 

Blogi ehti opinnäytetyöprosessin aikana olla aktiivisena viisi viikkoa, jonka aikana julkais-

tiin yhdeksän julkaisua. Julkaisujärjestyksestä pyrittiin tekemään looginen ja otta-

maan huomioon kyselyn tulokset, sekä blogin sisällön tuottoon liittyvää tietoutta. Blogin 

kirjoituksissa keskityttiin käyttämään lähdeviitteitä ja kriittistä ajattelua oikein, jotta kirjoi-

tukset noudattaisivat eettisesti hyvää kirjoittamisen käytäntöä, minkä lisäksi se lisää us-

kottavuutta kirjoituksille. 

Ammatilliseen blogiin tuodaan mukaan lisäksi oma persoona. Useamman kirjoittajan blo-

gissa kannattaa kirjoittajille antaa kohtuullisen vapaat kädet, jolloin kirjoittamisessa nä-

kyy aito kiinnostus ja mielenkiinto, mikä välittyy myös lukijalle ja tekstiä on miellyttävämpi 

lukea. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 178-179.) Kirjoittajien persoonan lisäksi esille oli tar-

koitus tuoda oma ammattitaito. Se vaati paljon tutustumista bloggaamisen teoriaan. Si-

sältöä tuottaessa oli sovittu, että kirjoitustyyli saa olla mukaansatempaavaa ja persoo-

nallista, kuitenkin säilyttäen ammattimaisuus. 

Ensimmäisissä kolmessa julkaisussa kerrottiin, mikä blogin tarkoitus on, mitä on jalkate-

rapia ja keitä blogin ylläpitäjät ovat. Blogin oli määrä kertoa ensimmäiseksi, miksi se on 

saanut alkunsa ja keiden toimesta.  Kirjoituksissa mainittiin, että Ammattina Jalat on nel-

jän jalkaterapeuttiopiskelijan aloittama blogi jalkaterapiasta, minkä lisäksi jalkaterapiasta 

kerrottiin ammattina. Bloggaajan tunteminen saa ihmisessä turvallisuuden ja luettavuu-

den tunteen, jolloin lukija suuremmalla todennäköisyydellä pysyy lukijana ja seuraajana 

pidempään (Kortesuo & Kurvinen 2011: 170). Ensimmäiseen julkaisuun laitettiin myös 

kehotus olemaan yhteydessä, mikäli toiveita käsiteltävistä aiheista ilmaantuu. Bloginpi-

täjien lähestyttävyys auttaa lukijaa samaistumaan henkilöihin, sekä aiheeseen (Kortesuo 

& Kurvinen 2011: 170). 

Jalkaterapiaa ammattina käsitteleviä julkaisuja olivat edellä mainittujen artikkelien lisäksi 

kirjoitukset, joissa käsiteltiin Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliittoa, sekä jalka-

terapeutiksi opiskelua. Nämä nostettiin blogijulkaisuiksi kelpaaviksi aiheiksi blogiteorian 

pohjalta. Jalkaterapeutti esitetään osana ammatillista yhteisöä, jonka koulutustaustan 

tuntemisen katsottiin parantavan jalkaterapian tunnettuutta. Suomen Jalkojenhoitaja- ja 

Jalkaterapeuttiliittoa käsittelevä teksti päätyi julkaistavaksi myös yhteistyön vuoksi. 
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Kyselytuloksissa ilmeni, että blogin tulisi sisältää tuki- ja liikuntaelinvaivoihin liittyviä jul-

kaisuja. Lisäksi toivekohderyhmäksi nostettiin vastauksissa työikäiset. Blogissa julkais-

tiin vaivaisenluuta ja plantaarifaskioosia käsittelevät kirjoitukset, jotka molemmat arvioi-

tiin kuuluvan työikäisten tuki- ja liikuntaelinongelmiin. Kohderyhmän rajaaminen ja sen 

avulla sisällön rajaaminen kannattavat, jotta blogi voi aidosti menestyä, minkä li-

säksi kohderyhmästä tulee selvittää kaikki mahdollinen, jotta sisällön räätälöiminen koh-

deryhmää motivoivaksi onnistuu helpommin (Kortesuo & Kurvinen 2011: 183). 

Diabetesta sairastavat ovat iso kansanterveydellinen riskiryhmä ja jalkaterapeuttien rooli 

diabetesta sairastavien hoidossa koettiin merkittäväksi aiheita valittaessa. Kyselyn 

75:stä vastaajasta 64 % nosti diabetesta sairastavat tärkeäksi kohderyhmäksi. Jalkate-

rapeutin ammattiosaaminen ja diabeteksen aiheuttamat jalkaongelmat arvioitiin olevan 

heikosti tunnettuja, joten julkaistiin kirjoitus siitä, kuinka diabetes vaikuttaa jalkoihin. Alla 

kuvakaappaus blogista (kuvio 7.), jossa on julkaistujen artikkelien otsikot aikajärjestyk-

sessä uusimmasta vanhimpaan. Millaiset on sopivat kengät? julkaisuajankohta oli 

5.11.2018 noin klo 20:00 ja Kuinka diabetes vaikuttaa jalkoihin? 30.10.2018 noin klo 

20:00. 
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Kuvio 7. Blogin julkaisut ja julkaisuajankohdat 

Blogin tuli sisältää myös hakukoneoptimointiin ja etusivusijoitukseen vaikuttavia hakusa-

noja. Haku- eli avainsanat näkyvät blogin sivupalkissa olevana avainsanapilvenä (kuvio 

8.), josta hakusanaa painamalla päätyy blogiteksteihin, jossa kyseistä avainsanaa on 

käytetty. Pilvessä sanat, joita on käytetty useammassa kirjoituksessa, on suurempia. Jos 

sanaa on käytetty vain muutamia kertoja, sana on pienellä fontilla. 
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Kuvio 8. Blogin sivutunnisteesta löytyvä hakusanapilvi.  

Hakusanoiksi blogijulkaisuihin valikoitui aina kyseessä olevan aiheen parista jalkatera-

peuttiopiskelijan aihetietämyksen perusteella yleisimpinä pidettyjä avainsanoja. Hakusa-

noiksi sijoitettiin julkaisuteksteihin mahdollisimman paljon yleiskielisiä jalka-, jalkatera-

pia- ja kipuaiheisia sanoja, sillä niiden arvioitiin olevan ihmisten eniten käyttämiä haku-

sanoja alaraajavaivoille.  

Avainsanoiksi hakusanasivupalkkiin listattiin lisäksi yleisimpiä ammatillisesti virheellisiä 

ja epätarkkoja ilmaisuja, jotta julkaisut löytyisivät lukijoiden silmien alle, vaikka hakukent-
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tää kirjoitetut sanat eivät olisikaan ammatillisesti käytettyjä termejä. Yleisimpänä virheel-

lisenä terminä julkaisuissa käytettiin hakusanana jalkahoitaja-termiä, mutta myös liika-

varvas- ja pottuvarvas-sanat päätyivät avainsanalistaan, jolloin myös näitä sanoja käyt-

tävät löytäisivät esimerkiksi vaivaisenluukirjoituksen. 
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6 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksen mukaisesti tuotettiin blogi. Tavoitteena oli julkaisujen kautta 

lisätä jalkaterapia-ammatin tunnettuutta väestön keskuudessa. Opinnäytetyön suunnit-

telussa pohdittiin, ettei tunnettuutta kannata yrittää mitata, sillä blogin kautta lyhyellä ai-

kavälillä on erittäin haastavaa mitata tunnettuuden lisäämistä luotettavasti. Tarvittaisiin 

pidemmän aikavälin kyselytutkimuksia, joissa selvitettäisiin, onko jalkaterapian tunnet-

tuus lisääntynyt blogin ansiosta. 

Opinnäytetyötä tehdessä oli opiskeltava ja omaksuttava blogin pitämisen perusteita, 

joista monet tulivat tekijöille uutena. Teoriataustaan tutustuessa yritettiin etsiä tutkimuk-

sia tai artikkeleita, joissa käsiteltäisiin jalkaterapian tunnettuutta. Ainoa löydetty tutkimus 

oli peräisin Australiasta, minkä lisäksi se on kymmenen vuotta vanha, joten sen validi-

teetti on heikko. Tutkimuksen perusteella Australiassa on heikko jalkaterapiatunnet-

tuus (Gill & Hill & Menz & Taylor 2008). Vaikkei Suomesta löydy vastaavia tutkimuksia 

voitiin jalkaterapeuttiopiskelijoina ja osana jalkaterapiayhteisöä todeta, että tunnettuus 

on Suomessakin vähäistä. Koska aikaisempia tutkimuksia ja muita lähteitä aiheesta löy-

tyi vain vähän, hyödynnettiin opintojen tuomaa teoriataustaa. Kyselyllä kartoitettiin suun-

taa antavasti jalkaterapiayhteisön mielipidettä siitä, mitkä jalkaterapian osa-alueet tarvit-

sisivat erityisesti lisää tunnettuutta ja miten tämä kannattaisi blogialustalla toteuttaa. Näin 

saatiin blogikirjoitusten aiheita, jotka myös opinnäytetyön tekijöiden mielestä olivat sopi-

via julkaistaviksi. 

Blogi oli aktiivisena opinnäytetyöprosessin aikana hieman yli viisi viikkoa. Julkaisuja syn-

tyi tänä aikana keskimäärin 1,6 viikossa. Kyselytulosten perusteella julkaisuja tehtiin 

viisi. Ensimmäisessä kirjoituksessa “Tervetuloa jalkaterapiaan!” esiteltiin blogin tarkoi-

tusta ja tulevaisuutta. Toisessa kirjoituksessa kerrottiin blogin takana olevista henki-

löistä “Keitä me olemme?” -julkaisulla. Nämä kaksi nousivat blogiteorian perusteella tär-

keiksi julkaisuiksi. Lisäksi jalkaterapian opiskeluun liittyvä kirjoitus oli opinnäytetyönkir-

joittajien mielestä tärkeä aihe käsiteltäväksi. Blogikirjoitusten julkaisutahdissa onnistuttiin 

ja lopullinen julkaisujen määrä on hyvä, vaikkei katakaan jokaista kyselystä noussutta 

asiaa. Nyt ulkopuolelle jääneet aiheet, kuten iho ja kynsimuutokset, tullee käsittelyyn 

blogiin myöhemmin. Viikoittainen julkaisutahti Ammattina Jalat –blogissa mahdollisti lu-

kijoiden kiinnostuksen heräämisen (Kortesuo & Kurvinen 2011: 179-181). 
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Hakusanojen käyttöönotto Googlen etusivusijoituksen optimoinniksi nousi kehityskoh-

teeksi. Jokaiseen julkaisuun olisi pitänyt erikseen luoda hakusanoja, jotka toistuvat, mut-

tei liikaa. Pyrittiin pitämään hakukoneoptimointi mahdollisimman yksinkertaisena lisää-

mällä avainsanat WordPress-alustan avainsanalaatikkoon. Avaintermistön käyttö ei ollut 

kuitenkaan suunnitellun säännöllistä ja järjestelmällistä. Kuvien nimeämiseen hakuko-

neoptimointia varten kiinnitettiin huomiota enemmän ajan myötä. Larvangon (2009: 91, 

96) mukaan pienetkin teot lisäävät hakukonekelpoisuutta, kun kilpailua ei juuri ole, joten 

koimme edellä mainitun toimen riittäväksi. 20.10.2018 haettiin Googlesta jalkaterapia-

sanalla ja Ammattina Jalat –blogi löytyi tuloksista sivulta 14. Google-koe toistettiin 5. 

marraskuuta samana vuonna eikä blogia enää löytynyt, miltään sivulta samalla hakusa-

nalla. Todennäköisesti blogissa käytettiin liikaa hakusanoja ja hakukone rankaisi poista-

malla sivun tuloksista (Kortesuo & Kurvinen 2011: 152). Avainsanoihin ja niiden määrään 

tullaan kiinnittämään huomiota enemmän blogin tulevissa kirjotuksissa, vaikka jo nyt käy-

tetyt hakusanat olivat oleellisia ja niitä käytettiin jokseenkin säännöllisesti. 

Blogin perustamiseen liittyi monia käytännön haasteita. Rahoituksen puuttuminen näkyi 

esimerkiksi logon toteutuksessa, sillä ilmaiskäytössä olevien kuvien tarjonta oli rajoittu-

nutta. Julkaisuihin kuvien hankkiminen oli suurelta osin kuvien itse piirtämistä tai otta-

mista. Ilmaisten kuvien saatavuus oli heikkoa, varsinkin kun kyse oli usein spesi-

feistä anatomisista kuvista. WordPressin lisäosien ostaminen olisi voinut tarjota blogin 

ylläpitämiseen lisää työkaluja ja uskottavuutta esimerkiksi oman domainin muodossa, 

jolloin verkkotunnus olisi ilman palveluntarjoajan nimeä. Haastatteluiden videoiden edi-

tointiin käytettiin paljon aikaa. Niiden luominen riittävän laadukkaiksi olisi vaatinut am-

mattitasoisen ohjelman, jotka ovat kalliita. Äänenlaatu videoilla ei myöskään ollut paras 

mahdollinen, sillä erillistä mikrofonia ei hankittu. Monien ohjelmien ilmaisversioilla tehdyt 

työt pystyttiin tallentamaan vain projektimuodossa, jolloin videon siirtäminen You-

tube:een oli mahdotonta. Tavoitteena oli myös luoda videoihin intro, jossa on logo, sekä 

ääni. Näihinkään ei löytynyt ilmaisia ohjelmia tai sopivia materiaalipankkeja. Videot tul-

laan editoimaan ja julkaisemaan myöhemmin ja blogin kuvat ilman ammattilaisiakin saa-

vuttivat hyvän tason tuoden lisäarvoa julkaisuille. 

Haasteita toi myös blogijulkaisujen kirjoittaminen. Jalkaterapeuteille jaetussa kyselyssä 

kartoitettiin, miten väestöä kiinnostavia aihepiirejä tulisi käsitellä blogissa. Kyselyn vas-

taajat korostivat selkeäkielisyyttä ja konkreettisten esimerkkien käyttämistä julkaisuissa. 

Tästä syytä blogijulkaisujen selkeään kirjoitusasuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Blo-
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gin oli tarkoitus olla ammattimainen ja väestön parissa kiinnostusta herättävä. Haasta-

vaa oli tieteellisen artikkelin tuottaminen siten, että se välittää tietoa riittävästi, mutta loisi 

samalla keskustelua. Blogiin tai Facebook-julkaisuihin ei saatu yhtään kommenttia, eikä 

keskustelua syntynyt. Julkaisutahdin puolesta se on tulevaisuudessa mahdollista, koska 

ihmiset jäävät lukemaan säännöllisesti päivittyviä blogeja (Kortesuo & Kurvinen 2011: 

179-181). Koettiin, että tieteellisen tekstin popularisointi oli haastavaa. Tältä osalta tut-

kittuun tietoon tulisi perehtyä enemmän jatkossa. 

Blogosfääriä ei syntynyt aktiivisten jalkaterapiasivustojen vähäisyyden vuoksi. Ulkopuo-

liset linkit ovat tärkeä osa näkyvyyden saantia, mitä ei vielä syntynyt. Nuorena blo-

gina Ammattina Jalat –blogi ei tuota arvokasta linkkiä ulkopuolisille blogeille. Tämä toi-

vottavasti toteutuu hieman myöhemmin, kunhan saadaan lisää julkaisuja. Muiden kun-

toutusalan blogien kanssa tehty yhteistyö olisi järkevää, kun Ammattina Jalat -blogi on 

kehittynyt hieman. Koska blogi pysyy aktiivisena myös opinnäytetyön julkaisun jälkeen-

kin, tulee yhteistyötä ja kommunikaatiota lisätä muiden alan blogien kanssa jatkossa, 

jotta blogosfääri ja sen mukana tulevat hyödyt voivat näkyä myöhemmin. Faceboo-

kissa Ammattina Jalat –sivuston julkaisuja jaettiin muiden jalkaterapiaorganisaatioiden 

Facebook-sivuilla. 

Artikkelien julkaisemisajankohtaan kiinnitettiin huomiota perustuen löydettyyn tietoon 

siitä, että artikkelit tulee julkaista silloin, kun ihmiset ovat aktiivisia median käytössä. Aika 

ei riittänyt kartoittamaan kohderyhmien aktiivisinta Facebookin käyttöaikaa, mutta pää-

teltiin, että työikäiset olisivat aktiivisimmillaan ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Julkaisemi-

nen ajoitettiin siis pääasiassa näihin ajankohtiin. Aktivoimme Google Analytics –tilin, 

mutta koimme helpommaksi tarkkailla kävijämääriä Facebookin ja WordPressin omien 

kävijämäärälaskurien kautta. Kävijälaskureiden perusteella (kuvio 9.) voidaan huomata 

blogin tavoittaneen melko suurenkin yleisön ja näin mahdollisesti lisänneen jalkaterapian 

tunnettuutta. Parhaimmillaan Facebook-julkaisu tavoitti 1088 henkilöä ja blogikirjoitus 

puolestaan 166 lukijaa. Ammattina Jalat –Facebook-sivulla on 186 tykkääjää. Edellä 

mainitut tiedot ovat tarkistettu 5.11.2018. Kävijämäärät ovat niin blogissa kuin Faceboo-

kissakin olleet progressiivisesti kasvusuunnassa kaikkien julkaisujen osalta koko viiden 

viikon ajan. Kävijämääriä analysoimalla voimme päätellä, että julkaisuja, joiden aiheet 

saatiin jalkaterapeuteille teetetyn kyselyn perusteella, luettiin enemmän kuin niitä, joiden 

aiheet nostettiin blogiteoriasta. 
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Kuvio 9. Blogijulkaisujen lukijat marraskuun 5. päivä 2018. 

Blogia markkinoitiin vain jakamalla Facebookissa Ammattina Jalat -sivulla ilman lisä-

markkinointipalveluiden ostoa. Facebook tarjoaa organisaatiosivustolle lisänäkyvyyden 

ostomahdollisuuksia, joita ei käytetty. Jatkossa blogi voisi hyötyä mainostilan ostosta. 

Facebookin ollessa ainoa markkinointialusta, voidaan todeta sen lisänneen kävijämää-

rän kasvua.  Myös muita erilaisia sosiaalisen median kanavia voisi jatkossa hyödyntää. 

Näistä yksi voisi olla Instagram, jossa on myös mahdollisuus ostaa mainostilaa käyttäjien 

syötteestä. Lisäksi se mahdollistaisi yhden ilmaisalustan lisää jakaa julkaisuja kuvamuo-

dossa, minkä kautta ihmiset voisivat siirtyä blogiin. Opinnäytetyövaiheessa sähköposti-

markkinointi ei ollut työn tavoitteena eikä sitä toteutettu, mutta jatkossa sekin tulisi ottaa 

huomioon. 

Tervetuloa 

jalkaterapiaan…
Mitä on jalkaterapia; 

77

Keitä me olemme?; 

89

Vaivaisenluu ikävä, 

mutta yleinen vaiva; 

166Suomen 

jalkaterapeutti- ja 

jalkojenhoitajaliitto 
ry; 39

Tietoisku 

jalkaterapian 

opiskelusta; 54

Sananen 

plantaarifaskioosist

a; 105

Kuinka diabetes 

vaikuttaa jalkoihin?; 

116

Millaiset ovat 

sopivat kengät; 19

BLOGJULKAISUJEN LUKIJAT 5.11.2018
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Opinnäytetyöprosessiin toi haasteita erityisesti neljän henkilön aikataulujen yhteensovit-

taminen. Suurin työ tehtiinkin kevät- ja syyskuukausina. Prosessia vaikeutti ja hidasti 

tietotekniikan sekä digimarkkinoinnin heikohko osaaminen. Esimerkiksi hyvinvointitekno-

logia- tai tradenomiopiskelijasta olisi ollut suuri apu. Kuitenkin jaettu kiinnostus jalkate-

rapia-alan tunnettuuden lisäämiseksi ryhmän sisällä ajoi ryhmän jäsenten työskentelyä 

läpi opinnäytetyöprosessin ja suurimmasta osasta tietoteknisiä sekä markkinointiongel-

mista selvittiin. 

Opinnäytetyössä käytettiin hyvää tieteellistä käytäntöä. Kyselytutkimuksiin ja tiedonha-

kuun liittyvät tutkimustyöt tehtiin huolellisesti ja niiden tuloksia arviotiin ja ne tallennettiin 

edellytetyllä tavalla. Ilman hyvää tieteellistä käytäntöä ei tutkimus voi olla eettisesti hy-

väksyttävä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6). Teoreettinen viitekehys eli poh-

jatiedot kerättiin luotettavista tutkimuksista sekä kirjallisuudesta, mikä tekee opinnäyte-

työstä hyvää tieteellistä käytäntöä noudattavan. Muiden tutkijoiden työtä kunnioitettiin ja 

niihin viitattiin asianmukaisella tavalla. Opinnäytetyötä varten ei tarvinnut hakea eettistä 

ennakkoarviointia HUS:n koordinoivalta eettiseltä toimikunnalta, koska opinnäytetyössä 

ei käytetty lääketieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Tutkimusjoukko, eli kyselyyn vastanneet 

jalkaterapeutit ja jalkaterapiaopiskelijat saivat tiedon tutkimuksen tarkoituksesta ja tulos-

ten julkaisusta, sekä jakamisesta tiedotteen muodossa ennen verkkokyselyyn vastaa-

mista. Tutkimukseen osallistuvat antoivat tutkimusluvan verkkokyselyyn vastaamalla. 

Tutkittaville ei aiheudu kustannuksia kyselyyn vastaamisesta. 

Jalkaterapeuteille teetetyssä kyselyn “Vapaa sana” -kohdassa monet kiittivät aiheen va-

linnasta eli tarvetta opinnäytetyön tuotoksen kaltaisille on selkeästi tarvetta ammattilais-

ten mielestä. Ammattina Jalat -blogi on suuremman yleisön tavoittaessaan vielä merkit-

tävämpi jalkaterapiayhteisölle. Jalkaterapian tunnettuutta koskevia julkaisuja tarvitaan 

jatkossa lisää ja jalkaterapiaa tulisi tuoda entistä näkyvimmin esille mahdollisesti muiden 

hyvinvointialan ammattilaisten tai erilaisten mediajulkaisujen kautta.   
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