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1 JOHDANTO 

Diabetesta sairastavia henkilöitä on Suomessa noin 500 000 ja amputaatioita 

tehdään vuosittain noin 900, joista puolet tehdään diabeetikoille (Suomen Dia-

betesliitto ry 2018). Käypä hoito -suosituksen mukaan (Ebeling 2009, 7–8) dia-

beetikoiden jalkojen lämpötilaa tulisi seurata. Infrapuna- eli lämpökuvantami-

sella saadaan luotettavaa informaatiota jalkaterien ihon lämpötilasta, mutta 

sitä käytetään tutkimusvälineenä vielä hyvin vähän. Säännöllisellä kuvantami-

sella voitaisiin puuttua nopeasti muutoksiin jo ennen kuin haava on syntynyt. 

(Luttinen 2018.) Diabeetikoilla on paljon haavoja kudosvaurioiden, verenkier-

ron ongelmien ja tuntopuutosten takia. Amputaatioita tehdään diabeetikon ala-

raajoihin paljon ja uusia tutkimus- ja hoitokeinoja ennaltaehkäisyyn tarvitaan. 

(Diabetesliitto s.a.) 

 

Diabeetikoiden kalleimmat ja hankalimmat lisäsairaudet liittyvät juurikin jalkoi-

hin, mutta ongelmia pystytään ennaltaehkäisemään melko yksinkertaisin ta-

voin. Suojatunnon puuttuessa diabeetikko ei tunne hiertävää kiveä kengässä 

ja haava voi jo ulottua luuhun asti ennen kuin se huomataan. Mitä enemmän 

jalkojen kanssa on ongelmia, sitä suurempi riski on saada haava ja jopa am-

putaatio, jolloin suuren riskin potilaille tilanteen seuraaminen ja ennaltaehkäisy 

tulee olla tiheämpää ja tarkempaa. Kun jalkaterapeutti saa ehkäistyä yhden 

alaraaja-amputaation, säästetään tällöin yhteiskunnan varoista jalkaterapeutin 

vuosipalkan verran. Yli 50 prosenttia amputaatioista olisi ehkäistävissä. (Ebe-

ling 2009, 7–8.) 

 

Infrapunakuvantamiseen liittyvä tutkimustieto painottuu osittain diabeetikoiden 

ihon ja tulehdusten tutkimiseen sekä niskakipujen ja ergonomian tutkimiseen 

lämpökameralla. Constantijnin ym. (2014) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin 

diabeettisten jalkainfektioiden paranemista infrapunakuvantamisella. Tutki-

muksen tulokset osoittivat, että infrapunakuvantaminen on pätevä ja luotettava 

menetelmä diabeetikoiden jalkainfektioiden varhaisen toteamisen helpotta-

miseksi. Myös Silvan ym. (2017) tutkimuksessa, jossa tutkittiin 51:n diabetesta 

sairastavan jalkoja infrapunakuvantamisella, arvioitiin infrapunakuvantamisen 

luotettavuutta. Tulokseksi sen arvioitiin olevan luotettava keino jalkojen ihon 

lämpötilan tutkimiseen. Morona ym. (2013) tutkivat erilaisten kevennysmene-

telmien tehokkuutta diabeetikoiden neuropaattisten jalkahaavojen hoidossa. 
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Tutkimuksen tuloksena tehokkaimpia kevennysmenetelmiä olivat ne, joita ei 

voinut riisua tai ottaa pois.  

 

Tämän tapaustutkimuksen toimeksiantaja on Kuopion Respecta Oy, jonka ti-

loissa tutkimukset suoritetaan. Aiheemme valintaan vaikutti kiinnostuksemme 

uuteen teknologiaan ja mahdollisuus yhdistää aiheeseen monia jalkaterapian 

osa-alueita. Tutkimme infrapunakuvantamisella jalkaterapeutin tekemien ke-

vennyspohjallisten vaikutusta diabeetikon haavan paranemiseen. Tavoitteena 

on lisätä tietoutta infrapunakuvantamisesta kevennysten vaikuttavuuden arvi-

oinnissa sekä haavan paranemisen seurannassa. Sopivaa asiakasta etsimme 

Kuopion seudun yksityisten jalkaterapeuttien asiakkaista sekä Kuopion yliopis-

tollisen sairaalan jalkaterapeutin vastaanotolta. Haavan/haavojen tuli sijaita 

jalkaterän etuosassa eli päkiällä tai varpaissa, mutta kuitenkin jalkapohjan 

puolella, jolloin kevennyksellä saadaan poistettua paine haava-alueelta. Tutki-

mus koostuu viidestä kuvauskerrasta sekä tavallisella digikameralla että infra-

puna- eli lämpökameralla ja näiden antamaa informaatiota verrataan toisiinsa. 

Kuvauskertoihin sisältyy asiakkaan haastattelu ja seurantalomakkeen täyttö. 

 

2 DIABETES JA ALARAAJAONGELMAT 

Diabetes on energia-aineenvaihdunnan häiriö, joka ilmenee kohonneena ve-

ren sokeripitoisuutena. Diabeetikon haima ei tuota veren sokeripitoisuutta sää-

televää insuliinia joko tarpeeksi, ollenkaan tai insuliini vaikuttaa elimistössä 

puutteellisesti. Diabetes on merkittävä tekijä alaraajaa-amputaatioissa ja valti-

motautien synnyssä (aivoverenkiertohäiriöt, sepelvaltimotauti). Lisäksi diabe-

tes vaikuttaa myös munuaisiin, silmiin ja hermostoon. (Suomen Diabetesliitto 

ry 2017.) 

 

Suomessa diabetesta sairastaa noin puoli miljoonaa ihmistä, joiden lisäksi ar-

violta 150 000 henkilöä sairastaa diabetesta tietämättään (Suomen Diabetes-

liitto ry 2018). Maailmanlaajuisesti diabeetikoita on n. 425 miljoonaa ja luvun 

arvellaan kasvavan vuoteen 2045 mennessä 629 miljoonaan (International 

Diabetes Federation 2017). Tärkeä syy diabeetikoiden määrän kasvamiseen 

on liikunnan väheneminen ja väestön lihominen (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2015). 
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2.1 Diabeteksen vaikutukset alaraajoihin 

Diabetesta sairastavilla jalkaongelmat ovat selvästi yleisempiä kuin diabetesta 

sairastamattomilla. Tavallisia diabetekseen liittyviä ongelmia ovat hermoston 

häiriöt, verisuonisairaudet ja huonon sokeritasapainon aiheuttama lisääntynyt 

infektioherkkyys. Pahimmassa tapauksessa jalkaongelmat voivat johtaa jalka-

haavaan ja jopa amputaatioon. (Stolt ym. 2017, 356.) Diabeetikon jalat tulisi 

tutkia Ilanne-Parikan ym. mukaan (2011, 189) säännöllisesti esimerkiksi jalka-

terapeutin toimesta. Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää ihomuutoksiin, virhe-

asentoihin, verenkiertoon sekä hermojen toimintaan. Hyvä verenkierto edes-

auttaa haavojen paranemista ja ehkäisee tulehduksia. (Rönnemaa 2011, 195.) 

 

2.1.1  Hermoston häiriöt 

Yleisin diabeteksen komplikaatio on perifeerinen polyneuropatia, joka tarkoit-

taa sensorisen, motorisen ja autonomisen hermoston häiriöitä. Se kehittyy lä-

hes kaikille diabeetikoille. (Stolt ym. 2017, 358.) Diabeettinen neuropatia on 

selvästi yhteydessä korkeaan verensokeriin. Kohonnut veren sokeri (glukoosi) 

kertyy hermoihin ja muuttuu sorbitoliksi. Elimistö ei pysty käyttämään sorbitolia 

ja se häiriinnyttää hermojen toimintaa. Korkea verensokeri voi myös vaurioit-

taa hermojen pieniä verisuonia. Pitkään jatkuneet korkeat veren sokeripitoi-

suudet lisäävät huomattavasti riskiä sairastua neuropatiaan. Neuropatiaan ei 

ole parannuskeinoa eikä tehokasta lääkehoitoa ja siksi sen ennaltaehkäisy on 

erittäin tärkeää. (Mustajoki 2018.) 

 

Sensoriseen neuropatiaan liittyy erilaisia tuntohäiriöitä ja alkuvaiheessa her-

mojen yliherkkyyttä, jolloin jalkaterät voivat olla kosketusarat. Kipu-, paine-, 

värinä- ja kosketustunto heikkenevät tai häviävät kokonaan. Tunnon alenemi-

sen vuoksi diabeetikko ei tunne ylirasituksen oireita eikä huomaa jalkaterään 

kohdistuvaa traumaa, kengän painamista tai vierasesinettä kengässä. Senso-

rinen neuropatia altistaa jalat myös palo- ja paleltumavammoille. Myös jalan 

proprioseptiikka eli asentotunto heikentyy, jolloin pystyasento muuttuu huoju-

vaksi. (Stolt ym. 2017, 358–359.) 

 

Motorinen neuropatia vaikuttaa jalkaterän toimintaa ylläpitäviin pieniin lihaksiin 

surkastuttaen niitä. Jänteet kiristyvät, jolloin varpaat koukistuvat ja vetäytyvät 

taakse aiheuttaen virheasentoja. Kudosten sokeroituminen yhdessä motorisen 



11 

 

neuropatian kanssa aiheuttaa lihasten kovettumista ja nivelten kireyttä ja jäy-

kistymistä. Jalkateristä tulee jäykät ja joustamattomat. Nivelten liikerajoitus li-

sää riskiä saada kovettumia ja känsiä, joiden alle voi syntyä verenvuotoa ja 

haavoja. (Stolt ym. 2017, 359.) 

 

Autonomisen hermoston häiriöitä ovat hikoilun väheneminen, joka johtaa ihon 

kuivumiseen ja halkeiluun sekä valtimo-laskimo-oikovirtauksen lisääntyminen, 

jolloin veri virtaa epänormaalisti suoraan valtimosta laskimoon, mikä aiheuttaa 

jalkaterän turpoamista. Etenkin kantapäihin syntyy kuivassa ihossa helposti 

halkeamia, jotka ovat infektioportti syville tulehduksille. Neuroartropatiassa 

eli Charcot’n jalassa luuta hajottavien syöjäsolujen eli osteoklastien lisäänty-

nyt aktiivisuus tuntemattomasta syystä johtaa luiden ja nivelten paikalliseen lu-

histumiseen. Charcot’n jalka on yleensä yhteydessä diabeettiseen neuropati-

aan. Oireita ovat kuumotus, punoitus ja turvotus, verenkierto on vilkastunut ja 

verisuonet laajentuneet. Sensorisen neuropatian aiheuttama tunnottomuus ja-

loissa vaikeuttaa diagnoosin tekemistä. (Stolt ym. 2017, 361–362.) 

 

2.1.2  Verisuonisairaudet 

Diabeetikoilla verisuonet ahtautuvat herkemmin kuin diabetesta sairastamatto-

milla. Suonten ahtautuminen jaetaan mikroangiopatiaan ja makroangiopati-

aan. Mikroangiopatia on pienten kapillaarisuonten kovettumista ja makroan-

giopatia suurten ja keskikokoisten valtimoiden kovettumista. Sekä mikro- että 

makroangiopatia hidastavat olennaisesti haavan paranemisprosessia. Mik-

roangiopatiassa kapillaarisuonten laajenemiskyky huononee, jolloin kudosten 

ravinnon ja hapensaanti alenee. Siitä johtuen kudosten suojamekanismit hei-

kentyvät ja riski jalkahaavan syntyyn ja infektoitumiseen kasvavat. Mikroan-

giopatiasta johtuen diabeetikoilla esiintyy myös retinopatiaa (silmän verkkokal-

vosairaus), nefropatiaa (munuaissairaus) ja neuropatiaa. (Stolt ym. 2017, 

363.) 

 

Makroangiopatiaa esiintyy erityisesti säären ja jalkaterän suonissa ja se on 

perifeerisen iskemian eli ääreisvaltimotaudin yleisin syy. Diabeetikolla mak-

roangiopatia etenee nopeasti. (Stolt ym. 2017, 363.) Suurten ja keskikokoisten 

valtimoiden kovettuminen alaraajoissa johtaa alaraajaiskemiaan. Oireina ovat 

mm. katkokävelyoireet ja lepokipu, jotka johtuvat kudoksen hapenpuutteesta. 
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Diabeetikolla nämä oireet saattavat kuitenkin puuttua sensorisen neuropatian 

aiheuttaman jalkaterien tunnottomuuden vuoksi. Diabeetikolla haavan huonon 

paranemisen taustalla on usein makroangiopatia, joka saattaa johtaa jopa 

kuolioon ja amputaatioon. (Alaraajojen tukkiva valtimotauti 2010.) 

 

2.2 Riskijalka ja sen tunnistaminen 

Suurin osa diabeetikoiden jalkavaurioista ja amputaatioista voitaisiin ehkäistä, 

jos muutokset havaittaisiin ajoissa. Perustutkimus, joka voidaan tehdä jalkate-

rapeutin vastaanotolla tai diabeteshoitajalla, on helppo ja nopea suorittaa. Sii-

hen kuuluvat kattava haastattelu, ihon ja pehmytkudosten sekä kynsien kun-

non tarkistaminen, pulssien tunnusteleminen, nivelten liikelaajuuksien ja jalka-

pohjien kuormittumisen jakaantumisen tutkiminen sekä virheasentojen kartoit-

taminen. Myös omahoidon ohjaus ja jalkineiden tarkistus on tärkeä osa dia-

beetikon jalkojen perustutkimusta. Perustutkimuksen yhteydessä tehtävässä 

jalkaterien neurologisessa tutkimuksessa saadaan selville mahdolliset tunto-

puutokset. Tärkein tutkimus on monofilamenttitutkimus, jossa tutkitaan ihon 

painetuntoa. Muita tutkimuksia ovat värinätunnon testaus ääniraudalla, syvä-

tunnon testaus refleksivasaralla, nivelen asentotunnon testaus, lihastestaus ja 

jalkojen ulkonäön arviointi. (Stolt ym. 2017, 344–349.) 

 

Verenkiertoa tarkemmin tutkittaessa voidaan käyttää kynädoppleria apuna, 

mikäli pulsseja ei saada palpoitua. Myös nilkka-olkapainesuhteen eli ankle-

brachial index (ABI) määrittäminen kuuluu verenkierron kartoittamisen perus-

tutkimuksiin. (Juutilainen & Vikatmaa 2017, 507–508.) Normaali arvo on noin 

1 tai hiukan yli ja mikäli arvo on alle 0,9, se on yleensä merkki huonontu-

neesta valtimoverenkierrosta. Mitä alhaisempi lukema on, sitä huonompi on 

alaraajojen valtimoverenkierto. Selvästi korkeampi arvo (yli 1,3) ei takaa hy-

vää verenkiertoa, vaan voi olla merkki kovettuneista valtimoiden seinämistä. 

(Stolt ym. 2017, 139.)  Diabeetikolla ABI-tutkimus voi siis olla epäluotettava 

verisuonten mediaskleroosin eli kalkkeutumisen vuoksi. Diabeetikolta voidaan 

ottaa myös varvaspaine, johon mediaskleroosi ei vaikuta kuten ABI-tulokseen. 

(Juutilainen & Vikatmaa 2017, 507–508.) 

 

Tunnon testaukseen käytetään 10 g monofilamenttia. Tutkimusta suoritetta-

essa potilasta pyydetään sulkemaan silmät. Monofilamentin säie painetaan 
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ihoon niin, että säie taipuu C-kirjaimen muotoiseksi, kosketuksen tulisi kestää 

korkeintaan 2 sekuntia. Tutkimusta ei tule tehdä kovettuman tai känsän alu-

eelta. Asiakkaan tulisi kertoa tunteeko hän kosketuksen ja missä kohdassa. 

Tuntoa testataan plantaarisesti eli jalkapohjan puolelta kummastakin jalasta 

kolmesta kohdasta, jotka ovat I-varpaiden kärkinivelet sekä I ja V-varpaiden 

päkiänivelet. Kuvassa 1 tutkittavat kohdat on merkitty valkoisella rastilla. (Mo-

nofilamenttitutkimus 2006.) Jokaista kohtaa testataan kolme kertaa. Jos yksi-

kin kohta jää tuntematta, voi se olla merkki hermostomuutoksista. Perusteelli-

sessa tutkimuksessa tunto voidaan tutkia kymmenestä eri kohdasta, joista 

yksi on jalkapöydän päällä. Mikäli tunto on normaali, tulisi asiakkaan tuntea 

kaikki kohdat.  

 

 

Kuva 1. Monofilamenttitutkimuksen tutkittavat kohdat (Monofilamenttitutkimus 2006) 

 

Jalkojen riskiluokituksen tarkoitus on ennustaa jalkahaavan ja amputaation 

syntyä ja jopa kuolleisuutta (Diabeetikon jalkaongelmat 2009). Kuva 2 havain-

nollistaa riskiluokan määrittävät hermosto- ja verenkiertomuutokset, vir-

heasennot ja kuormitusmuutokset. Tutkimuksen perusteella jalat luokitellaan 

riskiasteikon mukaisesti 0–3, jolloin luokkiin 1–3 kuuluvien jalkojen todennä-

köisyys saada vakavia jalkaongelmia on lisääntynyt. (Stolt ym. 2017, 347–

348.) 

 



14 

 

 

Kuva 2. Diabeetikon jalkojen riskiluokitus (Diabeetikon jalkaongelmat 2009) 

 

Riskiluokituksen ollessa 0 tai 1, tulee asiakkaan jalat tutkia vähintään kerran 

vuodessa jalkaterapeutin vastaanotolla. Riskiluokka on 0, jos asiakkaan suo-

jaava tunto on tallella. Riskiluokaksi määritellään 1, jos monofilamenttitestin 

perusteella asiakkaalla on tuntopuutoksia. Tällöin haavariski verrattuna ter-

veeseen on kaksinkertainen. Asiakkaalle tulisi antaa perusohjausta jalkojen 

omahoitoon sekä jalkineisiin. (Stolt ym. 2017, 353.) 

 

Riskiluokka on 2, jos monofilamenttitestin perusteella asiakkaalla on tunto-

puutoksien lisäksi jalkojen rakenteellisia ja/tai toiminnallisia muutoksia ja/tai 

verenkiertohäiriöitä. Haavariski on yli viisinkertainen verrattuna terveeseen. 

Tällöin asiakkaan jalat tulisi tarkastaa säännöllisesti, omahoitoa tehostetaan, 

verenkiertohäiriöt kartoitetaan ja yksilöllisten tukipohjallisten tai erikoisjalkinei-

den tarve arvioidaan. (Stolt ym. 2017, 353.) 

 

Riskiluokka on 3, jos asiakkaalla on/on ollut jalkahaava tai hänelle on tehty 

amputaatio. Tällöin haavariski on yli kymmenkertainen terveeseen verrattuna. 

Tarkastus tulisi tehdä joka vastaanottokäynnillä, säännöllisin väliajoin. Lisäksi 

tehostettu omahoidon ohjaus ja yksilöllisten pohjallisen tai erikoisjalkineiden 

tarpeen arviointi. Jopa 50 % diabetesta sairastavista kuuluu 10 vuoden sairas-

tamisen jälkeen riskiluokkaan 2 tai 3. (Stolt ym. 2017, 353–354.) 
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2.2.1 Diabeettinen jalkahaava 

Diabeetikoilla krooniset jalkahaavat ja amputaatiot ovat tervettä henkilöä ylei-

sempiä. Diabeettisen neuropatian, verenkierrollisten häiriöiden sekä kudosten 

ja nivelten jäykistymisen vuoksi diabeetikoilla on usein jalkaongelmia. Jalka-

haavan syntyyn tarvitaan kuitenkin jokin ulkoinen laukaiseva tekijä. Laukaise-

vana tekijänä toimii esimerkiksi kolhu jalkaterään, omatoiminen kynsien lyhen-

täminen tai epäsopivat kengät. (Mustajoki 2018.) Suojaavan tunnon puuttu-

essa jalkaterään tulee helposti kolhuja ja haavaumia, joita ei huomata. Tämän 

vuoksi paljasjaloin kävelyä ei suositella. Verenkierrolliset häiriöt puolestaan hi-

dastavat haavan paranemista, jolloin riski haavan kroonistumiselle kasvaa. 

Diabeetikoilla infektio etenee nopeasti syviin kudoksiin ja luuhun, jolloin pie-

nestä kolhusta lähtenyt ihorikko voi johtaa pahimmassa tapauksessa ampu-

taatioon. Diabeettiset haavat jaetaan neuropaattisiin ja iskeemisiin haavoihin. 

(Stolt ym. 2017, 364–366.) 

 

Neuropatian aiheuttama suojatunnon puutos jaloissa on yleisin neuropaattisen 

haavan aiheuttaja. Virheasennon aiheuttamat luun ulkonemat, nivelten jäykis-

tyminen sekä jalkapohjan ja varpaiden painepiikkialueet ovat haavariskissä.  

Kuormituskohtiin muodostuu kovettumaa ja känsiä, joiden alle kuormituksen 

edelleen jatkuessa kehittyy ihonalaista verenpurkaumaa. Neuropaattiselle 

haavalle tyypillistä on sijainti kuormitus- ja painealueilla. Haava saa usein al-

kunsa epäsopivista kengistä, sillä suojatunnon puuttuessa diabeetikko ei huo-

maa trauman aiheuttamaa muutosta jalassa. (Stolt ym. 2017, 366–367.) Dia-

beetikon neuropaattisen haavan hoidossa kevennyshoito on tärkeässä osassa 

(Juutilainen & Vikatmaa 2017, 505).  

 

Iskeemiset haavat johtuvat kudoksen hapenpuutteesta ja ne sijaitsevat raajo-

jen reuna- ja ääriosissa. Iskeemiset haavaumat havaitaan yleensä ajoissa, 

sillä ne ovat kivuliaita. Pienikin kolhu varpaisiin, kantapäähän tai jalkaterien 

reunoille johtaa helposti haavaan, sillä verenkierto ei ole riittävä ihon parane-

miseen. (Stolt ym. 2017, 367.) Haavan paranemisen kannalta oleellista on sel-

vittää alaraajojen verenkierto. Nopea keino kartoittaa jalkaterien verenkiertoa 

on arteria tibialis posteriorin (ATP) ja arteria dorsalis pediksen (ADP) palpointi, 

kuten kuva 3 esittää. Jos molemmat pulssit tuntuvat selkeästi, pitäisi veren-

kierron olla riittävä haavan paranemisen kannalta. Tulee kuitenkin muistaa, 
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että vaikka pulssit olisivat palpoitavissa, voi ihon pinnan ja haava-alueen ve-

renkierto olla heikkoa mikroangiopatian takia. (Juutilainen & Vikatmaa 2017, 

507–508.) Diabeetikon haavan hoito perustuu haavan keventämiseen, paikal-

lishoitoon ja verenkierron parantamiseen (Diabeetikon jalkaongelmat 2009).  

 

 

 

Kuva 3. Verisuonet, joiden pulssit palpoidaan (Openpediatrics 2014)  

 

Haavan paraneminen on monimutkainen prosessi. Normaalisti kudosvaurio 

parantuu arpeutumalla, mikä estää nestehukkaa ja haavan infektoitumista. 

Akuutin haavan paranemisessa on neljä vaihetta: hemostaasi (verenvuodon 

tyrehdyttäminen), tulehdus, proliferaatio ja kypsyminen. Vaiheet etenevät osit-

tain päällekkäin. Hemostaasi-vaiheen tulisi alkaa heti vaurion synnyttyä, jolloin 

verihyytymä sulkee vauriokohdan. Tulehdus alkaa muutaman tunnin kuluessa 

jatkuen yleensä noin kolme päivää. Sen tehtävänä on puhdistaa ja suojata 

haava-aluetta. Tulehduksen vähentyessä proliferaatiovaihe alkaa, mikä tar-

koittaa epitelisaatiota eli haava-alueen peittymistä, hiusverisuonten uudismuo-

dostusta ja väliaikaisen sidekudoksen eli granulaatiokudoksen muodostu-

mista. Haavan umpeuduttua alkaa kypsymisvaihe, joka voi kestää lähes 12 

kuukautta. Kypsymisvaiheen aikana sidekudos muotoutuu uudelleen lujem-

maksi ja tiiviimmäksi ja granulaatiokudoksen tilalle syntyy lopulta arpi. Häiriöt 

paranemisprosessin eri vaiheissa voivat johtaa haavan kroonistumiseen. (Hel-

jasvaara ym. 2018, 1707–1714.) 
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2.2.2 Alaraaja-amputaatio 

Diabeetikoin jalkahaava johtaa jopa 5–8 prosentilla potilaista nilkan yläpuoli-

seen amputaatioon vuoden kuluessa haavan syntymisestä. Diabeetikon saa-

dessa jalkahaavan, on hänen yleinen terveydentilansa usein heikentynyt. 

Haavapotilaista 6–15 prosenttia kuolee vuoden kuluessa haavan ilmestymi-

sestä. Jalkahaava lisää aina amputaation riskiä, vaikka suurin osa haavoista 

paraneekin. (Sane 2009, 11.) Alaraaja-amputaatiota harkitaan tilanteissa, 

joissa haava, infektio tai iskemia on aiheuttanut jalassa niin mittavan kudos-

vaurion, ettei sen korjaaminen muutoin ole järkevää tai mahdollista. Yleisesti 

jalkaterää säästävä amputaatio on parempi vaihtoehto liikkumista ja kuntoutu-

mista ajatellen kuin nilkan yläpuolelta tehty amputaatio. (Juutilainen 2009.) 

Suurin osa diabeetikoiden alaraaja-amputaatioista tehdään alaraajaiskemian 

vuoksi. Hallitsematon tulehdus voi uhata potilaan henkeä ja amputaatio teh-

dään kiireellisesti. Harvinaisempia syitä alaraaja-amputaatioille ovat traumat 

tai pahanlaatuiset kasvaimet. (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2015, 1–4.) 

 

Käypä hoito -suosituksen mukaan (Juutilainen 2009) amputaation edellytyk-

senä on riittävän hyvä verenkierto, jotta leikkaushaavalla on mahdollisuudet 

parantua. Amputaation jälkeen potilas joutuu opettelemaan kävelyn uudes-

taan. Varvas- ja jalkateräamputaatioissa otetaan usein käyttöön yksilölliset 

pohjalliset tai kengät, joihin tehdään kärkitäytettä. Sääri- ja reisiamputaatioi-

den jälkeen valmistetaan potilaalle proteesi, jonka käytön opettelu vaatii run-

saasti aikaa ja kuntoutusta. (Rönnemaa 2011, 206.)  

 

Jalkateräamputaatioissa pyritään aina säästämään mahdollisimman paljon 

tervettä kudosta. Jalkaterää pyritään mieluummin aina kaventamaan esimer-

kiksi poistamalla yksittäisiä varpaita lyhentämisen sijaan. Jalkateräamputaatiot 

voidaan tehdä joko poistamalla osa luusta tai luut koko niveltasolta. Kuvassa 4 

nähdään mahdollisia amputaatiotasoja. (Juutilainen 2009.)  
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Kuva 4. Jalkaterän amputaatiotasot (Myllyveräjä 2019) 

 

Sääriamputaatio on ensisijainen nilkan yläpuolen amputaatio ja sen tavoit-

teena on säilyttää polvinivelen toimintaa. Tynkää tulisi jättää n. 12–15 cm sää-

riluun kyhmyn alapuolelle ja sääriluu jätetään 2 cm pidemmäksi kuin pohjeluu. 

Liikuntakyky säilyy tällöin parempana reisiamputaatioon verraten. Reisiampu-

taatio tulee tehdä vain välttämättömissä tapauksissa, jolloin alemman tason 

amputaatio ei ole mahdollinen. Optimaalisin leikkaustaso on n. 10–15 cm pol-

vinivelen yläpuolella. (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2015, 5–6.) 

 

3 INFRAPUNAKUVANTAMINEN 

Infrapunasäteily on elektromagneettista säteilyä ja sillä on näkyvää valoa pi-

dempi aallonpituus. Infrapunakuvaa saadaan kaikista kappaleista, joiden läm-

pötila on yli absoluuttisen nollapisteen eli yli −273,15 celsiusasteen. Nykyaikai-

silla infrapunakameroilla pystytään tallentamaan infrapunasäteilyä luotetta-

vasti ja yksityiskohtaisesti myös iholta, kuten kuvassa 5. Kuvantamismenetel-

mää voidaan käyttää varhaisdiagnostiikkaan esimerkiksi painekohdan löytymi-

seen ennen haavan syntymistä sekä hoitotoimenpiteiden seurantaan ja arvi-

ointiin. (TherMidas Oy 2018.)  

 

Kuvattavan kohteen säteilemän energian osuus ilmaistaan emissiivisyytenä, 

joka on desimaaliluku nollan ja yhden väliltä. Mitä lähempänä ykköstä emissii-

visyys on, sitä vähemmän kappale heijastaa ympäristön energiaa. Tällöin 

myös kohde säteilee enemmän lämpöä. Ihmisen ihon emissiivisyysluku on 
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0.98, jolloin kohde ei heijasta ympäristön energiaa juurikaan ja tutkimustulos 

on luotettava. (Infradex Oy 2018.) Lämpökamerakuvista tarkastellaan usein 

lämpötilagradientteja. Lämpötilagradientti tarkoittaa vaiheittaista lämpötilan 

muutosta tietyllä matkalla ja osoittaa lämmön siirtymisen suuntaa. Kuvia tutkit-

taessa on tärkeää osata tulkita ja ymmärtää lämpötilagradientteja. (TherMidas 

Oy 2018.) 

 

  

Kuva 5. Infrapunakuvat jaloista (Nivala 2019) 

  

Infrapunakameralla otetaan kuva halutusta kohteesta, jonka jälkeen tietoko-

neen näytöltä nähdään kohteen lämmön jakautuminen. Sekunnin murto-

osassa saadaan siis kuva, joka voi sisältää jopa tuhansia lämpöpisteitä. Ku-

vassa näkyy myös lämpöasteikko, josta näkee mitä lämpötilaa mikäkin väri 

kuvastaa. (Ring & Ammer 2012.) 

 

Lämmön tutkimista on käytetty apuna diagnoosien tekemisessä jo vuosisatoja 

sitten, esimerkiksi kuumetta on mitattu kainalon iholta (Kaczmarek & Nowa-

kowski 2016). Sitä on tutkittu vuosikymmeniä lääketieteen saralla, mutta vasta 

viime vuosina siitä on alkanut kehittyä lääketieteen olennainen tutkimusmene-

telmä. Teknologian nopea kehittyminen on edesauttanut infrapunakuvantami-

sen vakiintumista muiden perinteisten menetelmien rinnalle. (TherMidas Oy 

2018.) Se on edullinen ja vaaraton tutkimusmenetelmä, sillä se on noninvasii-

vinen (kajoamaton), ei kosketa ihoa eikä aiheuta säteilyvaaraa (Gatt ym. 

2018, 1). 
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Lämpöä ihmiskehoon tuottaa pääasiassa ruoansulatus yhdessä metabolian ja 

lihasaktiivisuuden kanssa. Muihin kehon osiin lämpö kulkeutuu verenkierron 

mukana. Ihon pintalämpötilaan vaikuttavat monet tekijät kuten kasvaimet, tu-

lehdukset, turvotus ja muutokset hermoston toiminnassa. (Lasanen 2015, 9–

11.) Metabolinen aineenvaihdunta näkyy lämpönä iholla, jonka muutokset voi-

daan helposti infrapunakameralla huomata. Infrapunakuvantamisesta on ollut 

apua mm. sairauksien pinnallisten oireiden ja haavojen paranemisprosessin 

arvioinnissa sekä rintasyövän varhaisessa toteamisessa. Lupaavia tuloksia on 

saatu infrapunakameran käytöstä myös kirurgisten toimenpiteiden seuran-

nassa. (Kaczmarek & Nowakowski 2016.) On kuitenkin muistettava, että infra-

punakuvantamisella saadaan selville vain ihon pintalämpötila (Ring & Ammer 

2012).  

 

3.1 Jalkaterän ihon infrapunakuvantaminen 

Monet diabetekseen liittyvät jalkaongelmat voitaisiin kokonaan välttää tai nii-

den muodostumista voitaisiin olennaisesti siirtää myöhäisempään, jos ne huo-

mattaisiin ajoissa ja niitä hoidettaisiin asianmukaisesti. Diabeetikon jalkojen 

lämpötilan on todettu olevan yhteydessä jalkaongelmiin. Ennen jalkahaavan 

ilmaantumista diabeetikko ei välttämättä tunne kipua neuropatian aiheuttaman 

tunnottomuuden vuoksi, joten haavan ilmaantuvuutta on hankala ennustaa. 

Ihon paikallinen lämpötila kuitenkin nousee jopa viikkoa ennen haavan ilmaan-

tumista. Kohonnut lämpötila voi olla tärkeä merkki tulehduksesta tai kehitty-

västä jalkahaavasta, joten lämpötilan seurannalla voitaisiin huomata varoitta-

vat merkit ajoissa. (Roback 2010, 3–4; Bus 2016).  

 

Jalkojen lämpötilaeroja kokeillaan yleensä manuaalisesti käsin, jolloin lämpöti-

laeroa on vaikea havaita. Lämpötiloja tulisi vertailla oikean ja vasemman jalka-

terän välillä. Yleensä jalkaterien paikalliset lämpötilaerot eivät ole enempää 

kuin 1°C. Jos lämpötilaero on yli 2,2°C on kyse epänormaalista lämpötila-

erosta, mikä on yleensä merkki tulevasta jalkaongelmasta. Infrapunakuvanta-

misen avulla nämä merkit voitaisiin huomata ajoissa, jolloin nopealla reagoin-

nilla ja oikealla hoidolla ongelmat voitaisiin jopa ennaltaehkäistä kokonaan. 

(Roback 2010, 3–4). 
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Luttisen mukaan (2018) ihoa kuvattaessa infrapunakameralla tulee huomioida 

monia asioita jo etukäteen, sillä ihon lämpötilaan ja kuvien tulkintaan voivat 

vaikuttaa esimerkiksi liikunta ennen lämpökamerakuvausta, tukisukkien tai ki-

reiden sukkien/kenkien käyttö, kuollut kudos, hiki ja infektiot. Asiakkaat, jotka 

ovat tulossa infrapunakamerakuvaukseen, tulisi ohjeistaa aina etukäteen oi-

keista toimintatavoista. Liikuntaa tulisi välttää samana päivänä ennen infrapu-

nakuvausta, esimerkiksi suositellaan hissin käyttöä portaiden sijaan. Vaatteet 

tulee poistaa kuvattavalta alueelta vähintään 15 minuuttia ennen kuvausten 

aloittamista, eikä kuvantamiskohteen tule tänä aikana altistua säteilylämmölle 

tai vedolle. Jalkoja kuvatessa käytetään lämpöä heijastamatonta alustaa ei-

vätkä raajat saa koskettaa toisiaan. Kuvausolosuhteet on pyrittävä vakioimaan 

jokaisella kuvauskerralla. 

  

3.2 Terveysteknologiayritys TherMidas Oy 

TherMidas Oy on suomalainen terveysteknologiayritys, joka on perustettu 

vuonna 2008. Yhtiö on kehittänyt infrapunakuvantamisteknologiaa ja sen liike-

toiminta-ajatuksena on tuoda infrapunakuvantamista lääketieteelliseen käyt-

töön. Kymmenen vuotta sitten yrityksen perustamisen aikoihin oli TherMidas 

Oy ensimmäisten joukossa koko maailmassa tuomassa infrapunakuvanta-

mista mukaan lääketieteeseen. Yhtiö on panostanut infrapunakuvantamisen 

tutkimukseen ja kehittämiseen eri lääketieteen alueilla, etenkin liittyen ASO-

taudin ja diabeteksen seurantaan ja hoitoon. Muun muassa Itä-Suomen Yli-

opiston tutkimusprojektissa ”Lasten ja Nuorten niveltulehduksen havaitsemi-

nen IR-kuvauksen avulla”, käytettiin TherMidas Oy:n infrapunakuvausteknolo-

giaa. Infrapunakuvamateriaalia on paljon erityisesti verisuonikirurgian ja prote-

tiikan osa-alueilta. (Thermidas Oy 2018.) 

 

4 KEVENNYKSET JALKAHAAVAN HOIDOSSA 

Jalkahaavan paranemisessa yksi tärkeä tekijä on haavakohdan keventämi-

nen. Haavat eivät parane tehokkaasti, jos kudosta ei suojata rasituksilta, joita 

voivat olla paine, hankaus, kierto tai jännitys. Paine poistetaan haavakohdasta 

siirtämällä kuormitusta jalan muihin osiin. Kevennyshoito, esimerkiksi haava-

kengän käyttö, tulisi aloittaa välittömästi haavan synnyttyä. Muita kevennys-

keinoja ovat mm. huopa, kipsikengät, ortoosi sekä amputaatiotapauksissa pro-
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teesit. Tukipohjallisia tai erityisjalkineita voidaan käyttää virheasentojen ai-

heuttamiin kuormitusmuutoksiin ennaltaehkäisemään haavan syntymistä. Asi-

akkaan motivointi kevennyksen käytössä on tärkeää, sillä kevennyksen onnis-

tumiseen vaaditaan sen jatkuva käyttö. (Silander 2016, 2–9.) Sanen mukaan 

(2009, 13) kaikista laiminlyödyin haavan hoito on haavaan kohdistuvan kuor-

mituksen ja paineen poistaminen, tällöin muut hoitotoimet ovat yleensä hyö-

dyttömiä.  

 

4.1 Hoitokengät ja tukipohjalliset 

Hoitokenkä on tarkoitettu väliaikaiseen käyttöön keventämään jalkaterien haa-

voja. Kenkä on jäykkäpohjainen ja mahdollinen keinupohja helpottaa askel-

lusta. Hoitokenkää on tarkoitus käyttää ainoastaan vammautuneessa jalassa 

ja sen tavoitteena on immobilisoida haavakohta eli poistaa siitä kuormitus. 

Hoitokenkiä on erilaisia ja joissain malleissa voidaan muokata kevennys suo-

raan kengän omaan pohjalliseen. Osa hoitokengistä on lämpömuokattavia, jol-

loin ne saadaan asiakkaan jalkaan hyvin istuviksi. Kengät voivat olla esimer-

kiksi kantapäästä tai jalkaterän etuosasta kevennettyjä kuten kuvassa 6 ole-

vassa Pirka-hoitokengässä. (Saarikoski ym. 2012; Respecta Pro 2014.) 

 

 

Kuva 6. Etuosasta kevennetty hoitokenkä (Pirka-kenkä Oy) 

 

Kun riskinä on saada haava alaraajan virheasennon vuoksi, voidaan ennalta-

ehkäisevänä keinona käyttää tukipohjallisia eli ortooseja. Pohjalliset voidaan 

valmistaa kovuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan erilaisista materiaaleista ja 
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ne tehdään aina yksilöllisten mittojen mukaan. Pohjallisten avulla voidaan ta-

sata kuormitusta, pehmustaa tai suojata jalkateriä. Tukipohjallisia valmistetaan 

monin eri menetelmin ja ne voivat olla myös puolivalmiita, kuten elementtipoh-

jalliset, jolloin pohjallinen rakennetaan leikkaamalla ja liimaamalla. Muita me-

netelmiä ovat tietokoneella valmistettavat pohjalliset, lämpömuokattavat- ja 

kipsipohjalliset. Jos jalkojen virheasennot ovat vaikeat, voidaan koko kenkä 

valmistaa omien mittojen mukaan yksilöllisesti. (Saarikoski 2011, 416, 622.)  

 

4.2 Kipsikenkä 

Yleisimmät kipsausmenetelmät jalkojen haavakevennyksissä ovat matala avo-

nainen Geisha-kenkä tai polveen asti ulottuva kipsisaapas (total contact cast, 

TCC), jotka näkyvät kuvassa 7. Tutkimusten mukaan kaikista tehokkain ke-

vennys haavan paranemisen kannalta on umpinainen kipsi, jota ei voi hoidon 

aikana riisua. Geisha-kengän saa puettua ja riisuttua helposti. Kenkä on tu-

keva ja painetta saadaan hallittua helposti. Kenkään valmistetaan pohjallinen, 

johon tarvittaessa voidaan tehdä kevennys haavan kohdalle. TCC-kipsi perus-

tuu tasaiseen paineeseen koko kipsattavan alaraajan alueella. Kipsi on umpi-

nainen, jolloin hoitoaika on usein lyhyempi ja haava paranee nopeammin. Ihon 

ja haavan tilannetta ei umpinaisen kipsin alta pysty tarkistamaan, mikä on 

TCC-kipsin haittapuoli. (Väisänen 2016, 8–16.) 
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Kuva 7. Geisha-kenkä (vas.) ja TCC-kipsi (oik.) (Erkkilä 2018) 

 

4.3 Muut kevennykset 

Väliaikaiseen haavan keventämiseen tai kevennyksen testaamiseen voidaan 

käyttää puettavia tai liimattavia pehmusteita, kuten kuvassa 8 olevaa huopaa.  

Kevennys perustuu myös kuormituksen poistamiseen painealueelta, jolloin 

haavan paraneminen mahdollistuu. Liimattavia kevennyksiä ei tulisi käyttää 

jatkuvasti, sillä liima ärsyttää ihoa ja voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa 

allergiaa tai ihon rikkoutumisen haavan ympäriltä. Kevennysmateriaaleja on 

useita ja haavan keventämiseen käytetään paksua materiaalia, koska paine 

halutaan täysin pois haavalta. Liimattavissa materiaaleissa on suurempi infek-

tion riski, sillä materiaalit keräävät helposti likaa eivätkä kestä kosteutta kovin-

kaan hyvin. (Liukkonen 2011, 386–389.) 
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Kuva 8. Esimerkkejä mahdollisista haavojen kevennyksistä (Myllyveräjä 2019) 

 

5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYK-

SET 

Opinnäytetyön tarkoituksena on seurata diabeetikon jalkahaavan paranemista 

ja ihon lämpötilaa infrapunakuvien avulla sekä kevennyksen vaikuttavuutta 

haavan paranemiseen. Asiakkaalta kuvataan jalat sekä digikameralla että inf-

rapunakameralla vähintään kolme kertaa ja vertaamme kuvien antamaa infor-

maatiota toisiinsa. Tavoitteena on lisätä tietoutta lämpökamerakuvantamisesta 

kevennysten vaikuttavuuden arvioinnissa sekä haavan paranemisen seuran-

nassa. Tutkimuksen avulla toimeksiantajalle saadaan tärkeää tietoa valitun 

kevennysratkaisun toimivuudesta sekä lämpökameran hyödynnettävyydestä 

pohjallisratkaisuja tehdessä. 

 

 Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Miten lämpötila jakautuu jalkaterissä haavan paranemisprosessin aikana?  

2. Mitä muutoksia kevennykset aiheuttavat haavan ja jalkaterien lämpötilaan? 

3. Miten haavan paraneminen ilmenee infrapunakameralla? 

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Opinnäytetyö toteutetaan case- eli tapaustutkimuksena, joka on yksi laadulli-

sen tutkimuksen suuntauksista. Tapaustutkimuksen kohteena on yleensä jokin 
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ilmiö tai tapahtumankulku, joka kuvataan tarkasti ja perusteellisesti. Tapaus-

tutkimus voi koostua yhdestä tapauksesta tai pienestä joukosta ja aineistoa 

kerätään eri ulottuvuuksista. Aineisto on pääosin laadullista, tavoitteena ei ole 

yleistää, vaan ymmärtää tapausta. Tapaustutkimuksessa voidaan lähteä liik-

keelle tapauksesta, jolloin pohditaan, mikä on tutkimuksen kohde tai kuten 

tässä opinnäytetyössä ilmiöstä, jolloin etsitään tapaus, johon tutkimuksen kä-

sitteet soveltuvat. Tapaustutkimus on usein näiden molempien lähestymista-

pojen välimuoto. (Oinas 2011.) 

 

Tapaustutkimuksen vaiheisiin kuuluvat tutkimusongelma ja siitä johdetut kysy-

mykset, tutkimuskohteen valinta, tiedonkeruumenetelmät, tiedonkeruu, aineis-

ton tulkinta sekä raportointi (Kananen 2013, 59). Tässä työssä käytämme kva-

litatiivisen tutkimuksen tyypillisiin tiedonkeruumenetelmiin kuuluvia tutkimus-

menetelmiä, kuten tutkittavien laajaa haastattelua ja yksilöllisten ratkaisujen 

valmistusta (Vilpas s.a. 1–2). Tapaustutkimus valikoitui opinnäytetyön mene-

telmäratkaisuksi, kun tutkittavien asiakkaiden määrä näytti jäävän pieneksi. 

Sopivan asiakkaan löytyessä tutkimuksesta saatiin monipuolinen ja siihen 

pystyttiin perehtymään laajasti. Tutkimustulokset tullaan esittämään kuvaus-

kerroittain.  

 

6.1 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Respecta Oy:n Kuopion toimipiste. Yri-

tyksen toiminta perustuu fysio-, toiminta- ja jalkaterapeuttien sekä apuväline-

teknikoiden moniammatilliseen yhteistyöhön, jolloin asiakkaalle etsitään paras 

mahdollinen ratkaisu tukemaan hänen toimintakykyään. Apuvälineratkaisut 

suunnitellaan yksilöllisesti ja sovitetaan sekä valitaan joko valmismallistosta tai 

valmistetaan klinikoilla. Apuvälineitä myydään sekä omakustanteisesti, että 

kuntien maksusitoumuksilla. Respecta Oy järjestää myös koulutuksia apuväli-

nealan ammattilaisille. Respecta Oy:n apuvälineklinikat sijaitsevat, Helsin-

gissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Seinäjo-

ella, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. Lisäksi toimipisteet löytyvät myös 

Mikkelistä ja Tuusulasta. (Respecta Oy 2018.) 
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Respectan apuvälineklinikoilla valmistetaan ja välitetään proteeseja, jalkineita, 

tukipohjallisia, ortooseja, lääkinnällisiä hoitosukkia, sekä muita pienapuväli-

neitä. Liikkumisen avuksi tarjolla on rollaattoreita, kävelysauvoja, pyörätuoleja 

ym. sekä hoitosänkyjä, potilasnostimia jne. Jalkaterien ja liikkumisen havain-

nointiin käytetään monipuolisia testausvälineitä, kuten juoksumattoja, jalkapei-

lejä, lämpökameroita, jalkaskannereita ja monia erilaisia mittausvälineitä. Yksi-

löllisiä ohjeita kuntoutukseen ja harjoitteisiin annetaan tarpeiden mukaan. Ylei-

siä asiakasryhmiä ovat reumaatikot, diabeetikot ja nivelrikkopotilaat sekä hal-

vaantuneet. (Respecta Oy 2017.) 

 

6.2 Tutkimukseen osallistuneet 

Kriteereinä tutkittavalle asiakkaalle oli sairastaa tyypin 1 tai 2 diabetesta ja ja-

lassa tuli olla haava plantaarisesti jalkaterän etuosassa, metatarsaaliluista dis-

taalisuuntaan. Poissulkevia tekijöitä olivat hermopinne alaraajassa tai selässä, 

liikuntakyvyttömyys sekä tulehdukselliset sairaudet, kuten nivelreuma. Vähän 

liikkuvan tai täysin liikuntakyvyttömän henkilön kevennysratkaisusta ei oltaisi 

saatu tarvittavaa näyttöä. Tulehdukset olisivat voineet vääristää haavan ja sen 

ympäröivän ihon lämpötilaa, jolloin tutkimus ei olisi luotettava. Haava sai olla 

paranemassa, mutta ei täysin parantunut, sillä tällöin kevennyksellä ei olisi 

saatu haluttuja vaikutuksia esille lämpökamerakuvissa. Haavan paranemisen 

takia ensimmäisen kuvauksen aikana karsiutui toinen kuvauksiin tulleista asi-

akkaista, joten lopulliseen tutkimukseen osallistui yksi asiakas. 

  

Tutkimushenkilöksi valikoitui tutkimuskriteerit täyttävä 64-vuotias mies, joka oli 

sairastanut tyypin 2 diabetesta n. 10 vuoden ajan. Asiakas oli ollut liikunnalli-

nen sekä työssä että vapaa-ajalla ja oli motivoitunut osallistumaan tutkimuk-

seen. Hän kävi säännöllisesti hoidattamassa jalkoja jalkaterapeutin vastaan-

otolla, mutta ei itse juurikaan huolehtinut jaloista. Asiakkaalla oli todettu neuro-

patiaa ja omien sanojensa mukaisesti “veri kiertää jaloissa”, mutta ABI-mit-

tauksia ei kuitenkaan oltu tehty. Vasemmassa jalassa oli aiemmin ollut ruusu, 

johon oli estolääkitys meneillään.  
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6.3 Aineiston keruu ja kuvausten toteuttaminen 

Tutkimuksen aineiston keruun menetelmänä käytettiin esitietolomaketta (liite 

4), jokaisen kuvauskerran aikana täytettyä tutkimuslomaketta (liite 5), infrapu-

nakameraa, digikameraa sekä haastattelua. Ennen tutkimuksen aloittamista 

päätettiin tutkimuslomakkeen kysymykset ja kysymystyypit. Tällä varmistettiin, 

että kysymykset ovat selkeitä ja ymmärrettäviä, jotta vältyttiin mahdollisilta 

väärinymmärryksiltä. Lomake tehtiin esitietojen keräämiseksi tutkittavilta, joten 

tutkimus ei ole kyselytutkimus. Tietoa kerättiin asiakkaiden perustiedoista, sai-

rauksista, haavahistoriasta jne. Näiden tietojen perusteella vali ttiin sopiva hen-

kilö kuvattavaksi ja pystyttiin karsimaan tutkimukseen soveltumattomia henki-

löitä, kuten reumaa sairastavia.   

 

Tutkimushenkilöitä etsittiin Kuopion seudulta sekä yksityisten että kunnallisten 

jalkaterapeuttien asiakkaista. Kuopion yliopistollinen sairaala ei myöntänyt tut-

kimuslupaa ammattikorkeakoulutasoisen tutkimuksen tekemiseen. Saimme 

tutkimusluvan Kuopion Respectalta Oy:ltä (liite 6) ja yhteistyössä etsimme tut-

kimushenkilöitä yksityisten jalkaterapeuttien asiakkaista. Tutkimukseen vali-

koitui kaksi henkilöä, joista toinen jäi pois heti alussa haavan parantumisen 

vuoksi. 

 

Kuvaukset tehtiin Kuopion Respecta Oy:n tiloissa tammi–maaliskuussa 2019. 

Kuvaaja, vuorokaudenaika, paikka ja olosuhteet pyrittiin pitämään samankal-

taisina jokaisen kuvauksen aikana, jotta niiden vaikutus tuloksiin olisi mahdolli-

simman vähäinen. Lämpökamerakuvat sekä valokuvat otti pääosin TherMidas 

Oy:n infrapunakuvausjärjestelmän käyttöön sertifioitu jalkaterapeutti Ville Ni-

vala. Kaikki kuvamateriaali otettiin TherMidas Oy:n kehittämän diabetesproto-

kollan mukaisesti eli kuvat jaloista otettiin anteriorisesti (edestäpäin), poste-

riorisesti (takaapäin), lateraalisesti ja mediaalisesti (sivuilta) sekä plantaari-

sesti (jalkapohjasta). Jokaisen kuvauskerran aikana täytettiin tutkimuslomake, 

johon merkittiin mm. milloin ja miten haavaa on hoidettu. Kuvauksia oli tarkoi-

tus tehdä neljän viikon välein kolme kertaa, mutta koska muutoksia tapahtui 

nopeasti, kuvaukset päätettiin tehdä kahden viikon välein yhteensä viisi ker-

taa. Tällöin seuranta oli tiheämpää, mutta seuranta-aika pysyi suunnitelman 

mukaisena.  
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Toisen kuvauksen aikana asiakkaalle annettiin kuvassa 9 oleva haavanhoito-

jalkine jatkuvaan käyttöön ja siihen tehtiin kevennyspohjallinen. Hoitojalkine 

lämpömuokattiin asiakkaan jalkaan hyvin istuvaksi ja EVA-materiaalista val-

mistettuun pohjalliseen tehtiin kuormituksen poistava syvennys vasemman III-

varpaan haavauman kohdalle. Lisäksi pohjallinen päällystettiin pehmeällä po-

ron-materiaalilla. Asiakasta ohjeistettiin pitämään hoitojalkinetta aina jalkeilla 

ollessa.  

 

Kuva 9. Asiakkaalle valmistettu kevennys (Myllyveräjä 2019) 

 

6.4 Aineiston analyysi 

Kuvat otettiin diabetesprotokollan mukaisesti, joten lämpökamerakuvia tuli jo-

kaisesta kuvauskerrasta yhteensä viisi ja lisäksi viisi valokuvaa. Kävimme ku-

via läpi ja valitsimme tutkimuksemme kannalta informatiivisimmat kuvat tar-

kasteltaviksi. Koska arvioimme kevennysten vaikuttavuutta ja haavan parane-

mista, erityisen tärkeää informaatiota saimme jalkojen plantaaripuolen kuvista. 

Lisäksi valitsimme anterioriset kuvat opinnäytetyöhömme, koska lämpötilagra-

dientit liittyen haavaan olivat nähtävissä selkeästi myös niissä. Valitsimme tar-

kasteltaviksi siis lämpökamera- ja valokuvat jalkojen plantaaripuolelta (jalka-

pohjasta) ja jaloista anteriorisesti (edestäpäin). 
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Kuvassa 10 nähdään valitsemamme lämpötilaeroja tarkastelevat pisteet ja-

loista perustuen haavojen sijainteihin sekä Käypä hoito -suosituksen (Mono-

filamenttitutkimus 2006) mukaiseen monofilamenttitutkimuskaavioon. Plantaa-

risesti sijaitsevat tutkimuspisteet ovat vasemmassa jalassa A, C, E ja oikeassa 

jalassa B, D, F. Pisteet A ja B sijaitsevat III-varpaan tyvessä, ei kuitenkaan 

haavan päällä, sillä iho on viileämpää kuolleen ihon kohdalla, emmekä tällöin 

olisi saaneet luotettavaa tutkimustulosta. Pisteet C ja D ovat jalkojen I-varpai-

den kärjissä. Pisteet E ja F sijaitsevat I-varpaiden tyvissä. Dorsaaliset eli jalka-

pöydällä sijaitsevat tutkimuspisteet ovat vasemmassa jalassa A2 ja oikeassa 

B2 ja ne sijaitsevat III-varpaiden tyvissä. 

 

 

Kuva 10. Lämpötilaeroja tarkastelevat pisteet jalkaterissä (Erkkilä 2019) 

 

Tutkimuspisteiden keskiarvolämpötiloja verrattiin toisiinsa ja tutkittiin, mitä 

muutoksia näkyi valokuvissa verraten infrapunakuviin. Havainnoimme kuvista 

poikkeamia lämpötilaerojen synnyttämistä kuvioista sekä vertasimme oikean 

ja vasemman jalkaterän lämpötiloja keskenään. Jokaisen kuvauksen yhtey-

dessä täytettyjen seurantalomakkeiden (liite 5) antamaa informaatiota hyödyn-

nettiin tulosten luotettavuutta ja syitä arvioitaessa. Haavan paranemisproses-

sia ja kevennyksen toimivuutta arvioitiin koko tutkimuksen ajan kerätyn aineis-

ton perusteella. 

 

Tutkittava asiakas pysyy tutkimuksessa anonyyminä, joten hänestä kerää-

mämme tutkimusaineisto käsitellään tietosuojalain mukaisesti ja tiedot ovat 
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saatavilla salasanan takana vain opinnäytetyön tekijöille sekä Respectan työn-

tekijöille. Aineistonkeruussa täytetyt lomakkeet ja muu materiaali hävitetään 

tutkimuksen päätyttyä. 

 

7 TUTKIMUSTULOKSET 

Asiakkaalla oli ensimmäinen jalkahaava syksyllä 2017 vasemman I-varpaan 

tyvinivelen kohdilla mediaalisesti. Haavaa hoidettiin Kuopion Yliopistollisessa 

sairaalassa ja se parantui toukokuussa 2018, jolloin asiakas otti uudet, yksilöl-

lisesti valmistetut kengät käyttöön. Haava aukesi uudelleen syksyllä 2018. 

Haavaa hoidettiin kevennyksellä ja haavahoidossa hän kävi kaksi kertaa vii-

kossa yksityisellä jalkaterapeutilla. Haava oli umpeutumassa tammikuussa 

2019, jolloin asiakas tuli ensimmäisiin lämpökamerakuvauksiin. 

 

Tässä luvussa esittelemme saman diabetesasiakkaan viiden kuvauskerran tu-

lokset. Joka kuvauskerralla tutkimme asiakasta kolmella eri tavalla. Ensin on 

tavallisella digikameralla otetut valokuvat. Sitten on lämpökameralla otetut inf-

rapunakuvat. Lopuksi on taulukossa diabetesasiakkaan diabetesprotokollan 

mukaan lämpökameralla mitatut lämpötilat eri pisteistä. Kuvauskertoja oli kah-

den viikon välein yhteensä viisi kertaa. 

 

7.1 Kuvauskerta I 

Kuvassa 11 on asiakkaan jalkojen valokuvat ensimmäisellä kerralla tavallisella 

digikameralla otetuissa valokuvissa. Asiakkaan vasemman I-varpaan tyvinive-

len haavauma näyttää olevan ummessa. Näkyvissä on rupi ja kovettumaa 

haavan ympärillä. Vasemman III-varpaan päässä näkyy kovettumaa ja hiukan 

hematoomaa. Varvas punoittaa lievästi päältäpäin. Asiakkaan jalat ovat erit-

täin kuivat, kuivuutta on etenkin oikeassa I-varpaassa. 
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Kuva 11. Valokuvat ensimmäisellä kerralla (Nivala 2019)  

 

Kun taas kuvan 12 infrapunakuvia tarkasteltaessa, vasemman jalan I-varpaan 

tyvinivelen haavauman kohdalla ei näy merkittäviä lämpötilamuutoksia verrat-

tuna muuhun jalkaterään. Sen sijaan III-varpaan ja sitä ympäröivien kudosten 

lämpötila on selvästi korkeampi kuin muualla jalkaterässä. Kun taas III-var-

paan päässä näkyy pieni kylmä alue. Dorsaalipuolen kuvia tarkasteltaessa 

huomataan lämmön lähtevän III-varpaasta säärtä pitkin aina polveen asti. Oi-

kean jalan infrapunakuvia tarkasteltaessa huomataan tarkkarajainen kylmä 

alue koko matkalla päkiästä varpaisiin. Raja näkyy selvästi niin plantaarisesti, 

dorsaalisesti, mediaalisesti kuin lateraalisestikin tarkasteltuna. Koko jalkaterä 

on viileämpi verrattuna vasempaan jalkaan. 

 

Kuva 12. Infrapunakuvat ensimmäisellä kerralla (Nivala 2019) 
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Taulukko 1. Diabetesasiakkaan diabetesprotokollan mukaan lämpökameralla mitatut lämpöti-

lat eri pisteistä ensimmäisellä kuvauskerralla 

Kuvauskerta 1. Piste A Piste B Piste C Piste D Piste E Piste F Piste 
A2 

Piste 
B2 

plan-
taari  

plan-
taari  

plan-
taari  

plan-
taari  

plan-
taari  

plan-
taari  

dor-
saali 

dor-
saali 

Paikka 3. var-
paan 

tyvi 
(vas.) 

3. var-
paan 

tyvi 
(oik.) 

1. var-
paan 

kärki 
(vas.) 

1. var-
paan 

kärki 
(oik.) 

1. var-
paan 

tyvi 
(vas.) 

1. var-
paan 

tyvi 
(oik.) 

3. var-
paan 

tyvi 
(vas.) 

3. var-
paan 

tyvi 
(oik.) 

Lämpötila 34,9 21,8 31,2 22,1 31,7 22,5 34,5 23,1 

Lämpötilaero 13,1 9,1 9,2 11,4 

 

Lämpötilaero oikean ja vasemman III-varpaan tyvinivelen kohdalla on 13,1 

celsiusastetta, I-varpaan tyvinivelen kohdalla 9,2 celsiusastetta ja jalkapöydän 

päältä mitattuna 11,4 celsiusastetta. Taulukossa 1 nähdään ensimmäisen ku-

vauskerran jokaisen tutkittavan pisteen lämpötilat ja vasemman sekä oikean 

jalan tutkittavien pisteiden lämpötilaerot.  

 

7.2 Kuvauskerta II   

Kuvan 13 tavallisella digikameralla otetuista valokuvista huomataan vasem-

man III-varpaan pään haavautuneen. Kun taas I-varpaan tyvinivelen kohdalla 

ollut aiempi haavauma näyttää edelleen rauhalliselta, ympärillä hiukan kovet-

tumaa. Asiakas on aloittanut samalla viikolla antibioottikuurin vasemman III-

varpaan haavauman takia. Kevennystä ei ole ollut käytössä ensimmäisen ja 

toisen kuvauskerran välillä. 

 

 

Kuva 13. Valokuvat toisella kerralla (Nivala 2019) 

  

Infrapunakuvissa huomataan vasemman jalan lämpötilojen olevan edelleen 

korkeat ja kuva näyttää lähes samanlaiselta kuin ensimmäisellä kuvausker-

ralla, lämmön ulottuessa lähes polveen asti. Eroavaisuutena näkyy III-varpaan 
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päässä oleva haavautunut alue, joten viileä alue on suurempi kuin ensimmäi-

sellä kuvauskerralla.  

 

Kuva 14. Infrapunakuvat toisella kerralla (Nivala 2019) 

 
 

Kuvassa 14 nähdään, miten oikean jalan lämpötilat ovat nousseet koko jalka-

terän alueella. Aiemmin huomiota herättänyt kylmä alue päkiästä varpaille on 

nyt lämmin. Etenkin varpaat näkyvät kuvissa erittäin lämpiminä verrattuna 

muuhun jalkaterään.   

 

Taulukko 2. Diabetesasiakkaan diabetesprotokollan mukaan lämpökameralla mitatut lämpöti-

lat eri pisteistä toisella kuvauskerralla 

Kuvauskerta 2. Piste A Piste B Piste C Piste D Piste E Piste F Piste 
A2 

Piste 
B2 

plan-

taari  

plan-

taari  

plan-

taari  

plan-

taari  

plan-

taari  

plan-

taari  

dor-

saali 

dor-

saali 

Paikka 3. var-
paan 
tyvi 

(vas.) 

3. var-
paan 
tyvi 

(oik.) 

1. var-
paan 
kärki 
(vas.) 

1. var-
paan 
kärki 
(oik.) 

1. var-
paan 
tyvi 

(vas.) 

1. var-
paan 
tyvi 

(oik.) 

3. var-
paan 
tyvi 

(vas.) 

3. var-
paan 
tyvi 

(oik.) 

Lämpötila 34,2 31,1 31,4 33,0 31,8 30,7 34,3 31,6 

Lämpötilaero 3,1 1,6 1,1 2,7 

 

Lämpötilaero oikean ja vasemman III-varpaan tyvinivelen kohdalla on nyt vain 

3,1 celsiusastetta, I-varpaan tyvinivelen kohdalla 1,1 celsiusastetta ja jalka-

pöydän päältä mitattuna 2,7 celsiusastetta, kuten taulukko 2 esittää. Edellis-

kertaan verrattuna lämpötilaero oikean ja vasemman jalkaterän välillä on huo-

mattavasti pienempi, mikä johtuu lämpötilan noususta oikeassa jalkaterässä. 

Asiakkaalle annetaan käyttöön hoitokenkä, johon tehdään kevennyspohjalli-

nen vasemman III-varpaan haavaumaan. 
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7.3 Kuvauskerta III 

Kuvassa 15 tavallisella digikameralla otettujen valokuvien perusteella vasem-

man III-varpaan pään haavauma näyttää rauhoittuneen. Haavan koko on sel-

västi pienentynyt ja ympärillä on kovettumaa sekä kuivaa ihoa. Myös I-var-

paan tyvinivelen kohdalla ollut haavauma näyttää edelleen rauhalliselta. 

  

 

Kuva 15. Valokuvat kolmannella kerralla (Nivala 2019) 

 

Kuvassa 16 lämpökameralla otettujen kuvien perusteella vasemman III-var-

paan haavauma näyttää rauhoittuneen merkittävästi edelliskerrasta. Varpaan 

lämpötila on edelleen korkeampi kuin muualla jalkaterässä, mutta lämpötilaero 

on pienempi. Plantaaripuolen kuvaa tarkasteltaessa ympäröivien kudosten 

lämpötila ei ole merkittävän suuri. Dorsaalipuolen kuvista huomataan, että 

lämpötilat ovat hieman koholla, mutta se ulottuu vain nilkkaan asti. Oikeassa 

jalkaterässä huomataan jälleen viileä, tarkkarajainen alue päkiältä varpaisiin. 

 

 
Kuva 16. Infrapunakuvat kolmannella kerralla (Nivala 2019)  

 



36 

 

Taulukosta 3 nähdään, että lämpötilaero oikean ja vasemman III-varpaan tyvi-

nivelen kohdalla on 5,5 astetta, I-varpaan tyvinivelen kohdalla 3,4 celsiusas-

tetta ja jalkapöydän päältä mitattuna 4,9 celsiusastetta. Vasemman III-varpaan 

tyvinivelen lämpötila on laskenut yli 6 celsiusastetta verrattuna edelliskertaan. 

(Taulukko 3.)  

 

Taulukko 3. Diabetesasiakkaan diabetesprotokollan mukaan lämpökameralla mitatut lämpöti-

lat eri pisteistä kolmannella kuvauskerralla 

Kuvauskerta 3. Piste A Piste B Piste C Piste D Piste E Piste F Piste 
A2 

Piste 
B2 

plan-

taari  

plan-

taari  

plan-

taari  

plan-

taari  

plan-

taari  

plan-

taari  

dor-

saali 

dor-

saali 
Paikka 3. var-

paan 
tyvi 

(vas.) 

3. var-

paan 
tyvi 

(oik.) 

1. var-

paan 
kärki 
(vas.) 

1. var-

paan 
kärki 
(oik.) 

1. var-

paan 
tyvi 

(vas.) 

1. var-

paan 
tyvi 

(oik.) 

3. var-

paan 
tyvi 

(vas.) 

3. var-

paan 
tyvi 

(oik.) 

Lämpötila 28,2 22,7 24,9 22,6 26,7 23,3 29,7 24,8 
Lämpötilaero 5,5 2,3 3,4 4,9 

 

Asiakas kertoo käyttäneensä hoitojalkinetta aktiivisesti sisä- ja ulkotiloissa lii-

kuttaessa. Ohjeistimme asiakasta jatkamaan hoitojalkineen käyttöä samaan 

malliin. 

 

7.4 Kuvauskerta IV 

Kuvan 17 tavallisella digikameralla otettujen valokuvien antaman informaation 

mukaan vasemman III-varpaan pään haavauma näyttää rauhalliselta. Haava 

näyttäisi olevan kiinni, ympärillä on reilusti kovettumaa, jota näyttäisi olevan 

myös haavan päällä. Myös I-varpaan tyvinivelen haavauma näyttää parantu-

neen hyvin.  

 

 

Kuva 17. Valokuvat neljännellä kerralla (Nivala 2019) 
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Kuvan 18 plantaaripuolen infrapunakuvat näyttävät lähes identtisiltä edellis-

kerran kanssa, vaikka III-varpaan lämpötila on edelleen koholla verrattuna 

muuhun jalkaterään, niin lämpö ei plantaaripuolella juurikaan säteile ympäröi-

viin kudoksiin. Myös dorsaalipuolen kuvat näyttävät samankaltaisilta edellis-

kertaan verrattuna; lämpö lähtee III-varpaasta, mutta ei ulotu selkeästi nilkkaa 

ylemmäs. Oikeassa jalkaterässä edelleen havaittavissa viileä alue päkiästä 

varpaisiin. 

 

 

Kuva 18. Infrapunakuvat neljännellä kerralla (Nivala 2019)  

 

Taulukossa 4 lämpötilaero oikean ja vasemman III-varpaan tyvinivelen koh-

dalla on 5,6 celsiusastetta, I-varpaan tyvinivelen kohdalla 3,1 celsiusastetta ja 

jalkapöydän päältä mitattuna 5,1 celsiusastetta. (Taulukko 4.)  

 

Taulukko 4. Diabetesasiakkaan diabetesprotokollan mukaan lämpökameralla mitatut lämpöti-

lat eri pisteistä neljännellä kuvauskerralla 

Kuvauskerta 4. Piste A Piste B Piste C Piste D Piste E Piste F Piste 

A2 

Piste 

B2 

plan-
taari  

plan-
taari  

plan-
taari  

plan-
taari  

plan-
taari  

plan-
taari  

dor-
saali 

dor-
saali 

Paikka 3. var-
paan 
tyvi 

(vas.) 

3. var-
paan 
tyvi 

(oik.) 

1. var-
paan 
kärki 

(vas.) 

1. var-
paan 
kärki 

(oik.) 

1. var-
paan 
tyvi 

(vas.) 

1. var-
paan 
tyvi 

(oik.) 

3. var-
paan 
tyvi 

(vas.) 

3. var-
paan 
tyvi 

(oik.) 

Lämpötila 27,8 22,2 24,3 21,4 26,0 22,9 28,7 23,6 

Lämpötilaero 5,6 2,9 3,1 5,1 

 

Asiakas kertoo käyttäneensä hoitojalkinetta edelleen aktiivisesti lähes yötä 

päivää, mutta todellisuudessa hän on kuitenkin käynyt esimerkiksi moottori-

kelkkailemassa. Yritetään motivoida asiakasta käyttämään hoitojalkinetta 

enemmän. 
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7.5 Kuvauskerta V 

Kuvassa 19 tavallisella digikameralla otettujen valokuvien perusteella vasem-

man III-varpaan pään haavauma näyttää edelleen rauhalliselta. Haava-alue 

on pienentynyt ja ihon alla varpaan päässä näkyy hematoomaa. Haavan ym-

pärillä on edelleen kovettumaa. Tilanne näyttää kaikin puolin rauhalliselta. 

 

 

Kuva 19. Valokuvat viidennellä kerralla (Myllyveräjä 2019) 

 

Myös kuvan 20 lämpökameralla otetuissa kuvissa vasemman III-varpaan haa-

vauma näyttää edelleen rauhoittuneen viimekerrasta, lämpötilaerot ovat jäl-

leen pienentyneet oikean ja vasemman jalkaterän välillä. Dorsaalipuolen ku-

vista huomataan, että vasen III-varvas on edelleen lämpimämpi kuin oikea III-

varvas, mutta siitä ei enää säteile huomiota herättävää lämpöä muualle jalka-

terään.  

 

 

Kuva 20. Infrapunakuvat viidennellä kerralla (Tukiainen 2019) 
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Kuvassa 20 vasemman jalkaterän infrapunakuvan värit alkavat muistuttamaan 

oikean jalkaterän värejä. Oikean jalan viileä alue päkiältä varpaisiin on edel-

leen havaittavissa ja viileyttä on havaittavissa nyt myös vasemman puolen 

varpaissa lukuun ottamatta III-varvasta. 

 

Taulukko 5. Diabetesasiakkaan diabetesprotokollan mukaan lämpökameralla mitatut lämpöti-

lat eri pisteistä viimeisellä kuvauskerralla 

Kuvauskerta 5. Piste A Piste B Piste C Piste D Piste E Piste F Piste 
A2 

Piste 
B2 

plan-
taari  

plan-
taari  

plan-
taari  

plantaari plan-
taari  

plan-
taari  

dor-
saali 

dor-
saali 

Paikka 3. var-
paan 

tyvi 
(vas.) 

3. var-
paan 

tyvi 
(oik.) 

1. var-
paan 

kärki 
(vas.) 

1. var-
paan 

kärki 
(oik.) 

1. var-
paan 

tyvi 
(vas.) 

1. var-
paan 

tyvi 
(oik.) 

3. var-
paan 

tyvi 
(vas.) 

3. var-
paan 

tyvi 
(oik.) 

Lämpötila 26,8 22,1 23,9 21,4 25,9 23,2 27,1 23,9 

Lämpötilaero 4,7 2,5 2,7 3,2 
 

Taulukossa 5 lämpötilaero oikean ja vasemman III-varpaan tyvinivelen koh-

dalla on 4,7 celsiusastetta, I-varpaan tyvinivelen kohdalla 2,7 celsiusastetta ja 

jalkapöydän päältä mitattuna 3,2 celsiusastetta. Asiakkaan mukaan hoitojal-

kine on ollut jalassa aina jalkeilla ollessa. 

 

7.6 Yhteenveto, tutkimustulokset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten lämpötila jakautuu jalkaterissä 

haavan paranemisprosessin aikana, mitä muutoksia kevennyksellä saadaan 

haavan ja jalkaterien lämpötilaan sekä miten haavan paraneminen ilmenee 

infrapunakameralla. Tutkimiseen käytettiin valokuvia, infrapunakuvia, seuran-

talomaketta sekä haastattelua. Kuvauskertoja oli kahden viikon välein yh-

teensä viisi kertaa. Tutkimus suoritettiin kahden kuukauden aikana. Tässä lu-

vussa tarkastelemme vastauksia tutkimuskysymyksiin. 

 

Lämpötilaero jalkojen välillä oli suuri erityisesti syntyvän haavan kohdalla en-

simmäisten kuvausten aikana. Tavallisella digikameralla otetuissa valokuvissa 

ei tuolloin juurikaan näkynyt mitään normaalista poikkeavaa, vaikka infrapu-

nakuvissa oli huomattavissa selkeä lämpötilagradientti vasemmasta III-var-

paasta aina polveen asti. Taulukossa 6 nähdään lämpötilaeron vasemman ja 

oikean III-varpaan tyvinivelen kohdalla kaventuneen neljän viikon aikana 13,1 

celsiusasteesta 5,5:een ja tutkimuksen loppuun mennessä 4,7 asteeseen. 
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Lämpötilaero oli suurimmillaan ennen haavan puhkeamista ja haavan para-

nemisprosessin alkuvaiheessa, mutta paranemisprosessin edetessä lämpöti-

laerot kaventuivat huomattavasti. Haavan aiheuttama ihon pintalämpötilan 

nousu ulottui polveen asti ja tulehduksen vähennyttyä sekä haavan para-

nemisprosessin edetessä alue pieneni huomattavasti, eikä lopulta edes säteil-

lyt lämpöä ympäröiviin kudoksiin. Haavan paraneminen ilmenee infrapunaku-

vissa lämmön tasaantumisena sekä lämpötilaerojen kaventumisena oikean ja 

vasemman jalkaterän välillä. 

 

Taulukko 6. Diabetesasiakkaan lämpötilat ja lämpötilaerot vasemman (A) ja oikean (B) jalan 

kolmannen varpaan tyvinivelestä plantaaripuolelta lämpökameralla mitattuna eri kuvausker-

roilla 

Kuvauskerta piste A (˚C) piste B (˚C) lämpö-
tilaero 

1. 34,9 21,8 13,1 

2. 34,2 31,1 3,1 

3.  28,2 22,7 5,5 

4. 27,8 22,2 5,5 

5. 26,8 22,1 4,7 

 

Kevennyksellä oli lämpötilaerojen kaventumista edistävä vaikutus ja haavan 

paranemisprosessi edistyi tutkimuksen aikana. Kevennys annettiin asiakkaan 

käyttöön II kuvauskerran yhteydessä. Suurin muutos vasemman III-varpaan 

lämpötilassa havaittiin juuri II ja III kuvauskertojen välissä, jolloin lämpötila oli 

laskenut 6 celsiusasteen verran. Kevennyksen käytön jatkuessa lämpötila 

laski tasaisesti tutkimuksen loppuun asti. Kevennyksen käytön aloituksesta 

tutkimuksen loppuun mennessä vasemman III-varpaan lämpötila laski 34,2 

celsiusasteesta 26,8 celsiusasteeseen. Taulukossa 7 jalkapöydällä III-varpaan 

tyvessä lämpötilaerot olivat samankaltaisia kuin plantaarisella puolellakin. 

Lämpötilaero kaventui ensimmäisen kuvauksen 11,4 celsiusasteesta 4,8 as-

teeseen.  
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Taulukko 7. Diabetesasiakkaan lämpötilat ja lämpötilaerot vasemman (A2) ja oikean (B2) ja-

lan kolmannen varpaan tyvinivelestä dorsaalipuolelta lämpökameralla mitattuna eri kuvaus-

kerroilla 

Kuvauskerta piste A2 

(˚C) 

piste B2 

(˚C) 

lämpö-

tilaero 

1. 34,5 23,1 11,4 

2. 34,3 31,6 2,9 

3.  29,7 24,8 4,9 

4. 28,7 23,6 5,1 

5. 27,1 23,9 4,8 

    

Oikean jalan viileä alue ulottuen päkiältä varpaisiin asti oli havaittavissa koko 

tutkimuksen ajan, lukuun ottamatta kuvauskertaa II. Lämpötilaerot oikean ja 

vasemman jalkaterän välillä pysyivät normaalia suurempina alusta loppuun, 

vaikka kehitystä parempaan päin havaittiin selkeästi. 

 

Lämpötila siis jakautuu jalkaterissä haavan paranemisprosessin aikana niin, 

että lämpötila on suurimmillaan ennen haavan puhkeamista ja paranemispro-

sessin alkuvaiheessa, jolloin lämpöä säteilee myös ympäröiviin kudoksiin. Pa-

ranemisprosessin edetessä lämpötilaerot kaventuvat. Kevennyksellä on läm-

pötilaeroja kaventava vaikutus. Haavan paraneminen ilmenee infrapunaku-

vissa lämpötilojen tasaantumisena haavan ympärillä ja sitä ympäröivissä ku-

doksissa. 

  

8 POHDINTA 

Ihon lämpötilan tutkimisesta infrapunakuvantamisella ei Suomessa olla tehty 

opinnäytetöitä aikaisemmin. Maassamme ihon lämpökamerakuvantamista on 

tutkittu vähän, mutta ulkomaisia tutkimuksia on jonkin verran ja useimmat liitty-

vät lämpökamerakuvantamisen luotettavuuden tutkimiseen. Vertailukohteita 

tämänkaltaiselle opinnäytetyölle ei juurikaan ole. Tämä opinnäytetyö toteutet-

tiin tapaustutkimuksena ja toisen asiakkaan tiputtua tutkimuksesta heti alussa 

oli tutkimuksessa alusta loppuun asti yksi asiakas. Tämä mahdollisti tarkan 

perehtymisen tutkittavaan asiakkaaseen ja useampiin kuvauskertoihin kuin 

mitä olimme suunnitelleet.  
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8.1 Tulosten pohdinta 

Jo ensimmäisen kuvauskerran jälkeen voidaan todeta, että infrapunakuvien ja 

valokuvien antama informaatio on hyvin erilaista. Lämpötila oli  suurimmillaan 

vasemman jalan III-varpaassa jopa 13,1 celsiusastetta enemmän kuin oike-

assa jalassa. Valokuvia tarkasteltaessa ei lämpötilan noususta ollut havaitta-

vissa ulkoisia merkkejä. Lämpötilaero tuskin johtuu kuitenkaan pelkästään niin 

suuresta lämpötilan noususta, vaan kuten kuvassa 10 näkyy oikean jalan ol-

lessa normaalia viileämpi. Lämpötilaero oli huomattava, mutta sitä ei ollut 

asiakasta kaksi kertaa viikossa hoitanut jalkaterapeutti missään vaiheessa 

huomannut.  

 

Kuvauksissa huomattu viileä alue ulottuen oikean jalan päkiältä varpaisiin 

voisi liittyä verenkierron häiriöihin tai/ja neuropatiaan. Toisaalta Gattin ym. 

(2018) tutkimuksen mukaan ASO-tautia tai neuropatiaa sairastavilla diabeeti-

koilla jalkojen lämpötila on yllättäen normaalia korkeampi. Toisella kuvausker-

ralla oikean jalan lämpötilat olivat lähes yhtä korkeat kuin vasemmassa ja-

lassa ja lämpötilaero oli vain muutamia asteita, vasemman jalan lämpötilojen 

ollessa lähes samat kuin ensimmäisellä kuvauskerralla. Pohdimme, että läm-

mönnousu voisi johtua esimerkiksi varvasvälihautumista tai mahdollisesti pak-

kasesta. Kuvauspäivänä ulkolämpötila oli noin –27 celsiusastetta, joten voisi 

olla mahdollista, että asiakas on palelluttanut jalkansa ennen kuvauksiin tuloa 

ja kylmettymiselle vastareaktiona jalkojen lämpötila nousi.  

 

Toisella kuvauskerralla asiakkaalle annetun hoitokengän ja kevennyksen käy-

tön aloittamisen jälkeen haavajalan lämpötilat alkavat laskea ja myös valoku-

vien perusteella haava alkaa parantua. Voidaan siis päätellä, että kevennyk-

sestä on ollut selkeää hyötyä haavan paranemisprosessissa. Toisaalta asia-

kas oli hakenut myös antibioottikuurin ennen toista kuvauskertaa, joten myös 

sillä on vaikutusta lämpötilojen laskuun. Neljännellä kuvauskerralla haavan 

päällä näytti olevan kovettumaa, jota oli myös reilusti haavan ympärillä. Näytti 

ikään kuin haava olisi mennyt kiinni ”ennen aikojaan”. Vaikka asiakas kertoi 

käyttäneensä hoitokenkää jatkuvasti, kertoi hän myös käyneensä moottori-

kelkkailemassa. Moottorikelkkailemassa hän tuskin on hoitokenkää pitänyt, jo-

ten pohdimme, että hoitojalkinetta ei ollut käytetty kokoaikaa. Mikäli haava-
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alue on jätetty keventämättä, on siihen kohdistunut painetta/hankausta, jonka 

seurauksena kovettumaa syntyi myös haavauman päälle. 

 

Aiempien tutkimusten (Morona ym. 2013; Constantijn ym. 2014; Silva ym. 

2017) perusteella lämpökameraa voidaan käyttää luotettavana apuvälineenä 

jalkaongelmien ennaltaehkäisyssä, varhaisessa toteamisessa ja diabeetikoi-

den jalkojen seurannassa. Pitkäaikainen seuranta olisi lämpökuvantamisen 

kannalta olennaista, sillä esimerkiksi tässä tutkimuksessa emme voi varmasti 

sanoa, olisiko vasemman jalkaterän lämpötila ilman jalkahaavaa sama kuin oi-

kean jalan lämpötila. Jos kuvia voitaisiin verrata aikaisempiin kuviin, jolloin asi-

akkaalle ei ole ollut jalkaongelmia, voitaisiin helposti huomata lämpötilamuu-

tokset ja ennaltaehkäistä mahdollisten jalkaongelmien synty.  

 

8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuuden todentamiseksi tärkeintä on dokumentoida jokai-

nen tutkimuksen vaihe tarkasti (Kananen 2008, 83). Esimerkiksi virheellisiä 

mittaustuloksia ei kannata lähteä mittaamaan uudelleen, mutta näiden syistä 

ja vaiheista tulee raportoida kattavasti. Kanasen mukaan (2008, 84) menetel-

mien yhdistäminen usein tuo tutkimukseen luotettavuutta, jolloin tutkimusme-

netelmät voivat täydentää toistensa aukkoja. Suurempi määrä tutkittavia toisi 

tutkimukseen lisää luotettavuutta.  

 

Käyttämäämme infrapunakameraa on tutkittu vuosia ja se on todettu laaduk-

kaaksi ja luotettavaksi lämpötilan mittariksi. Pääsimme kokeilemaan ja seuraa-

maan lämpökameran käyttöä jo aiemmin työharjoittelumme aikana Respecta 

Oy:ssä. Opettelimme huolellisesti kameran käytön ja teimme kuvaukset yh-

teistyössä lämpökameran käyttöön sertifioidun jalkaterapeutin kanssa, jolloin 

tulokset ovat mahdollisimman luotettavia. Jokaisella kuvauskerralla noudatet-

tiin kuvausohjeita (luku 3.1) Rinnakkaismittaus toi Kanasen mukaan (2008, 

80) luotettavuutta tutkimukseen. Teimme kuvaukset infrapuna- ja digikame-

ralla ja vertasimme kuvia toisiinsa. Lämpökamera on luotettava lämpötilan mit-

tari ja antaa numeerisia arvoja, joiden tulkitseminen on sinänsä helppoa. Ta-

vallisen valokuvan tulkitseminen on epäluotettavampaa, mutta käytimme sitä 

vertailukohteena infrapunakuvalle. Lämpökamerakuvien tulkitseminen vaatii 
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kuitenkin kokemusta ja ammattitaitoa, joten kävimme kaikki kuvat läpi ammat-

tilaisen kanssa. 

 

Valmistettavat kevennykset valmistettiin myös Respecta Oy:ssä ammattilaisen 

toimesta ja niitä käytettiin noin kaksi kuukautta. Tutkimuksen luotettavuuteen 

olennaisesti vaikuttaa asiakkaan motivoituneisuus kevennyksen käyttöön, sillä 

mikäli kevennystä ei käytetä kokoaikaa, tutkimustulokset eivät ole luotettavia. 

Tutkittava opastettiin kevennyksen käyttöön ja hän oli motivoitunut osallistu-

maan tutkimukseen. Tässä tapauksessa emme kuitenkaan voi varmasti ker-

toa, käyttikö tutkittava kevennystä aina jalkeilla ollessaan. 

 

Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja tutkittavalla oli mah-

dollisuus keskeyttää se koska tahansa syytä ilmoittamatta.  Ennen kuvausten 

aloittamista asiakas allekirjoitti suostumuslomakkeen (liite 3) ja oli tietoinen 

tutkimuksen kulusta.  Asiakasta ei pystytä tunnistamaan tutkimustuloksista tai 

kirjallisesta tuotoksesta. Tämän tutkimuksen jokainen vaihe dokumentoitiin 

tarkasti ja pyrimme noudattamaan tutkimuseettisiä ohjeita. Tutkimukseen liit-

tyvä tieto on sähköisessä muodossa, jolloin ne on helppo tuhota asianmukai-

sesti opinnäytetyön tekijöiltä tutkimuksen valmistuttua. Pyrimme käyttämään 

opinnäytetyön lähteinä mahdollisimman uutta ja luotettavaa tietoa, mutta ai-

heen ollessa melko uusi lääketieteen saralla, se oli välillä haastavaa. Löy-

simme kuitenkin opinnäytetyömme aihetta sivuavia tutkimuksia kirjallisuuskat-

saukseen (liite 1), joista oli suuri apu opinnäytetyön aloituksessa ja aiheen uu-

sien lähteiden etsimisessä. 

 

8.3 Oma oppimisprosessi 

Tutkimuksen aihe oli monipuolinen sisältäen haavan paranemisprosessia ja 

pohjallisterapiaa sekä jalkojen tutkimista infrapunakuvantamisella. Ammattitai-

tomme kehittyi koko opinnäytetyöprosessin ajan prosessinhallinnasta ammatil-

liseen teoriaosaamiseen ja käytännön työskentelyyn. Opimme prosessin ai-

kana käyttämään TherMidas Oy:n lämpökameraa ja seuraamaan sekä analy-

soimaan lämpötilojen muutoksia jalkaterissä. Tästä saamme erinomaisen työ-

kalun ammattiimme ja työelämään siirtyessämme. Harjoittelu Kuopion Res-

pecta Oy:ssä opinnäytetyötä tehdessä tuki oppimistamme ja perehtymistä 

opinnäytetyöhön osallistuviin asiakkaisiin sekä tehtäviin kevennysmenetelmiin.  
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Tapaustutkimusta tehdessä perehdyimme yhteen asiakkaaseen hyvin moni-

puolisesti ja syvällisesti, mikä auttoi kokonaisuuden ymmärtämisessä ja pien-

ten asioiden vaikutuksesta tutkimustuloksiin. Opimme ymmärtämään ja ha-

vainnoimaan haavan paranemisprosessia paremmin. Monenlaisen kirjallisuu-

den ja tutkimusten lukeminen lisäsi tietoutta erityisesti diabeteksesta, lämpö-

kamerakuvantamisesta, haavan paranemisesta ja erilaisten kevennysratkaisu-

jen mahdollisuuksista. 

 

Yhteistyö toimeksiantajan kanssa sekä keskenämme mahdollisti pohdintaa eri 

näkökulmista sekä kiinnostus aihetta kohtaan ja motivoiva työskentely-ympä-

ristö tuki oppimistamme positiivisesti. Opinnäytetyön prosessi ei sujunut suun-

nitelmien mukaan aiheen valinnasta tutkimuksen toteutukseen asti, mutta 

saimme pitkän ja haastavan prosessin jälkeen erittäin mielenkiintoisen ja opet-

tavaisen aiheen sekä hyödyllisen tutkimuksen sekä itsellemme, toimeksianta-

jalle että muille aiheesta kiinnostuneille.  

 

8.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tästä tapaustutkimuksesta syntyi muutamia jatkotutkimusehdotuksia. Aikai-

sempien tutkimusten perusteella voidaan todeta jo, että infrapunakuvantami-

nen on luotettava ja hyvä keino tutkia ihon pintalämpötiloja. Infrapunakamera 

on oiva työkalu nyt ja tulevaisuudessa jalkaterapeuteille ja muille terveysalan 

ammattilaisille. Jo tässä tapaustutkimuksessa tuli esille aiheita, joita olisi ollut 

mielenkiintoista lähteä tutkimaan infrapunalla enemmän. Yksi näistä oli neuro-

patia ja lämpötilaerojen tarkkarajaisuus jalkaterissä. Neuropatian tutkimisella 

infrapunalla ja monofilamentilla, voitaisiin selvittää ovatko tuntopuutokset yh-

teydessä infrapunakuvien antamaan informaatioon. 

 

Määrällisellä tutkimuksella voitaisiin tutkia diabeetikon jalkoja infrapunakuvan-

tamisella jo ennen jalkaongelmien syntymistä. Ennaltaehkäisyn kannalta olisi 

hyvä tutkia diabeetikoiden jalkoja, näkyykö ihon lämpötilassa muutoksia jo en-

nen mahdollisen haavan syntymistä, jotta tähän voitaisiin reagoida esimerkiksi 

oikeanlaisilla kengillä ja pohjallisilla sekä omahoidon ohjauksella. 
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Pohjallisten vaikutusta voitaisiin myös tutkia infrapunakuvantamisella laadulli-

sen tutkimuksen keinoin. Tutkittavien asiakkaiden plantaarisia lämpökamera-

kuvia voitaisiin verrata kävelyn jälkeen ilman pohjallisia ja pohjallisten kanssa. 

Lämpökamerakuvista saataisiin tärkeää tietoa kuormituksen muutoksista il-

man pohjallisia ja niiden kanssa. 
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jalkainfektioi-
den arvioin-

nissa 

Määrällinen tutkimus. 
Tutkittavina 38 diabe-
testa sairastavaa, 

joilla oli jokin jalka-
komplikaatio. Valoku-
vat ja lämpökuvat jal-

kapohjista otettiin 
alussa, 2 viikon ja 4 
viikon jälkeen. 

Infrapunaku-
vaus on pä-
tevä ja luotet-

tava mene-
telmä diabeeti-
koiden jalkain-

fektioiden var-
haisen totea-
misen helpot-

tamiseksi. 

Infrapu-
nakuvan-
taminen 

diabeeti-
koiden 
jalkaon-

gelmien 
varhai-
sen to-

teami-
sen/ en-
naltaeh-

käisyn 
apuna. 

Lasanen, R. 2015. 

Infrared thermog-
raphy in the eval-
uation of skin tem-

perature. Applica-
tions in musculo-
skeletal condi-

tions. University of 
Eastern Finland. 
Department of Ap-

plied Physics. Dis-
sertations in For-
estry and Natural 

Sciences. 
Väitöskirja. Saa-
tavissa: 

http://epublica-
tions.uef.fi/pub/ur
n_isbn_978-952-

61-1880-
2/urn_isbn_978-
952-61-1880-

2.pdf 

Voiko IR-ku-

vantamista 
käyttää tukilii-
kuntaelinten 

sairauksien ar-
vioinnissa. 
 1. Tutkia IR-

kuvantamisen 
mahdollisuuk-
sia tietokone-

työn er-
gonomian arvi-
oinnissa. 

2. Kykeneekö 
IR-kuvantami-
nen havaitse-

maan tuleh-
dusta polvi- ja 
nilkkanivelissä 

lapsilla? 
3. Tutkia kyl-
mägeelin vaiku-

tusta ihon läm-
pötilaan. 

1. tietokonetyötä teke-

vää naista, joiden 
selkä- ja niskalihasten 
aktiivisuutta arvioitiin 

lämpökameralla, tä-
män jälkeen heille an-
nettiin satulatuolit ja 

työtasot säädettiin 
heille sopivalle tasolle. 
Kuukauden jälkeen 

kuvat otettiin uudes-
taan.  
2. 58 lasta, jotka sai-

rastavat lastenreumaa 
tai Systeemistä lupus 
erythermatosusta. 

Polvi- ja nilkkanivelet 
kuvattiin lämpökame-
ralla. 

3. 10 miestä, joille lai-
tettiin kylmägeeliä 
iholle. VAS-asteikon 

avulla asiakkaat ar-
vioivat geelin vaikutta-
vuutta, samalla koh-

teesta otettiin infrapu-
nakuvia. 

IR-kuvantami-

nen on potenti-
aalinen kuvan-
tamismene-

telmä tuki- ja 
liikuntaelinsai-
rauksien arvi-

oinnissa. 

Ihon pin-

talämpö-
tilan arvi-
ointi eri-

laisissa 
tuki- ja lii-
kunta-

elinsai-
rauk-
sissa. 

Zaproudina, N. 
2012. Methodo-

logical aspects of 
use of infrared 
thermography in 

healthy individuals 

Tämän tutki-
muksen tavoit-

teina oli tarkas-
tella lämpöku-
vausmenetel-

Tutkittiin ihon pinta-
lämpötilan muutoksia 

lämpökameralla. Kaik-
kiin 4 tutkimukseen 
osallistui yhteensä 

Tulokset viit-
taavat siihen, 

että lämpöku-
vaus voi pal-
jastaa hermo-

tushäiriöihin 

IR-ku-
vantami-

sen 
käyttö ja 
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and patients with 
non-specific mus-
culoskeletal disor-

ders. University of 
Eastern Finland. 
Faculty of Health 

Sciences. Disser-
tations in Health 
Sciences Number 

92. Väitöskirja. 
Saatavissa: 
http://epublicati-

ons.uef.fi/pub/ur
n_isbn_978-952-
61-0653-

3/urn_isbn_978-
952-61-0653-
3.pdf  

män käyttö-
mahdollisuuk-
sia metodologi-

sesta näkökul-
masta mm. sel-
vittämällä läm-

pökuvaustulok-
sien toistetta-
vuutta ja kylmä-

altistuksen ai-
heuttamia läm-
pötilamuutoksia 

ihon eri alueilta 
sarjamittauk-
sissa terveillä 

koehenkilöillä, 
kiinnittäen huo-
miota mittaus-

tulosten vaihte-
levuuteen ja tu-
loksiin vaikutta-

viin tekijöihin. 
Lämpökuvauk-
sen käyttökel-

poisuutta 
TULE-vaivojen 
tutkimuksessa 

tarkasteltiin 
vertaamalla 
alaselkä- ja nis-

kakipupotilai-
den ihon läm-
pötilalöydöksiä 

kontrollihenki-
löiden vastaa-
viin tuloksiin.   

156 henkilöä. Tutki-
mukset olivat sekä 
määrällisiä että laadul-

lisia. 

liittyvät ihon 
mikroveren-
kierron muu-

tokset ja antaa 
tietoa ohuiden 
hermosäikei-

den toimin-
nasta mm. 
TULE-vai-

voissa. 

ihon pin-
talämpö-
tila. 
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Liite 2  

Saatekirje 

Hei,  

 

Olemme jalkaterapeuttiopiskelijoita Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta Savonlinnasta. 

Teemme opinnäytetyötä ”Kevennysten vaikuttavuuden arviointi infrapunakuvantamisella haa-

van paranemisprosessin aikana”. 

  

 

Tutkimukset tehdään Kuopion Respectassa, missä jalkasi kuvataan kolme kertaa kuukauden 

välein. Ensimmäisen kuvauksen yhteydessä sinulle tehdään asianmukainen kevennyskenkä 

ja pohjallinen, jonka tarkoituksena on edistää haavan paranemista. Tutkimus raportoidaan 

niin, ettei yksilöä voida tunnistaa. Tutkimushenkilöihin liittyviä tietoja käsitellään luottamukselli-

sesti ja ne hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. Voit halutessasi keskeyttää tutkimuksen 

syytä ilmoittamatta.  

 

 

IR-kuvantamisessa käytetään hyväksi elektromagneettista infrapunasäteilyä. Kaikki kappa-

leet, joiden lämpötila on yli absoluuttisen nollapisteen, lähettävät infrapunasäteilyä. Moder-

neilla infrapunakameroilla infrapunasäteilyn tallentaminen on luotettavaa ja tarkkaa. IR-kuvan-

taminen on luotettava ja nopea menetelmä ihon lämpötilan arviointiin.  (Thermidas Oy)  

  

Teemme infrapunakuvaukset ja kevennykset yhteistyössä jalkaterapeutti Ville Nivalan kanssa.  

 

Opinnäytetyö valmistuu 31.5.2019 mennessä ja työ on saatavissa verkossa Theseus -tietokan-

nassa. 

  

Opinnäytetyötä ohjaavat jalkaterapian yliopettaja Arja Kiviaho-Tiippana ja jalkaterapian lehtori 

Marjo Heikkilä. 

 

Kiitos osallistumisestasi tutkimukseen! 

 

 

Tarvittaessa lisätietoa voit saada: 

viivi.erkkila@edu.xamk.fi, jalkaterapeuttiopiskelija Viivi Erkki lä 

emilia.myllyveraja@edu.xamk.fi, jalkaterapeuttiopiskelija Emilia Myllyveräjä 

 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Viivi Erkkilä & Emilia Myllyveräjä 
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Suostumuslomake 

 

SUOSTUMUSLOMAKE 

 

 

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on arvioida infrapunaku-

vantamisella kevennysten vaikutuksia jalkahaavaan sen paranemisprosessin aikana. Olen pe-

rehtynyt saatekirjeeseen, saanut tietoa aiheesta ja minulla on ollut tilaisuus esittää aiheeseen 

liittyviä kysymyksiä. 

  

Ymmärrän, että osallistumiseni tutkimukseen on vapaaehtoista ja voin keskeyttää osallistumi-

seni milloin tahansa ilmoittamatta syytä. Tiedän, että tutkimuksessa tuotettu aineisto käsitel-

lään luottamuksellisesti ja hävitetään opinnäytetyön valmistuttua.  

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, toinen tutkimukseen osallistuvalle ja toinen opin-

näytetyön tekijälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aika ja paikka    ___ / ___ 20  _  ____________________  

  

  

Allekirjoitus       _________________________ 
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Esitietolomake 
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Kuvaajan lomake 
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Pyyntö opinnäytetyön toteuttamiseksi 

 


