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1

JOHDANTO

Jalkapallolla on status suosituimpana urheilulajina koko maailmassa (Fifa
Communication Division, Information Services 2007; Evans ym. 2014, 19–29).
Arvioidaan, että noin 3,5 miljardia ihmistä seuraa sitä (Heikkinen 2018) ja noin
265 miljoonaa on lisensoitunut jalkapallon pelaajaksi (Fifa Commucation Division, Information Services 2007). Suomessa yksi tärkeimmistä jalkapallon mittareista on harrastajien määrä. Palloliiton vuosikertomuksesta selviää, että jalkapallon harrastajien määrä on kasvussa. Vuonna 2017 Suomen Palloliittoon
kuuluvissa jäsenseuroissa oli 140 104 rekisteröityä pelaaja ja tavoitteena on,
että vuonna 2020 heitä olisi 159 169. Jalkapallo on tällä hetkellä Suomessa
historiallisessa nousuvireessä johtuen Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen, Huuhkajien, hyvästä menestyksestä Kansojen liigassa loppuvuodesta
2018. Menestyksen myötä nuorten kiinnostus hakeutua lajin pariin on lisääntynyt ja Suomessa on käynnissä selkeä jalkapallobuumi. Kaiken kaikkiaan jalkapallon kanssa tekemisissä on noin 500 000 suomalaista viikoittain. Jalkapallon
suosion kasvusta kertoo myös uusi liikunnanohjaajan AMK-koulutus, joka painottuu jalkapallon valmennukseen. (Palloliitto s.a.; Kasvu jatkuu – katso pelaajamäärät seuroittain s.a.; Vuosikertomus 2017 s.a.; Jalkapallovalmennukseen
painottuva liikunnanohjaajan AMK-koulutus käynnistyy syksyllä 2018; Lehtisaari 2018; Ziemann 2018.)
Jalkaterän vaivat ja kivut vaikuttavat liikkumiseen. Arvioidaan, että pelkästään
jalkaterissä esiintyy yli 2000 erilaista ongelmaa, häiriötä tai epänormaalia tilaa.
Usein jalkaterien kivut jäävät huomiotta, eikä syytä selvitetä tarkemmin. (Väyrynen 2016d.) Jalkapallovammoista 70–90 prosenttia kohdistuu alaraajoihin
(Peterson & Renström 2017, 114). Evansin ym. (2015, 19–29) tutkimus osoittaa, että jalkaterän urheiluvammat ovat nilkkavammojen jälkeen toiseksi yleisimpiä alaraajavammoja.
Jalkaterän urheiluvammat ovat yleisiä jalkapalloilijoilla. Neryn ym. (2016, 391–
403) tutkimuksen mukaan 200 pelaajasta 33:lla oli vakavia nilkka- ja jalkateräongelmia. Rajasimme aiheen jalkaterän alueen iho- ja kynsivaivoihin sekä urheiluvammoihin. Tuomme työssä esille jalkaterapeutin ydinosaamisalueita ja
sen, kuinka jalkaterapeutit voivat olla osana urheiluseurojen toimintaa. Jotta
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jalkapalloilijoiden jalkaterän urheiluvammojen syntyä voidaan ehkäistä, on tiedettävä, minkälaisia vammoja ja vaivoja jalkapalloilijoilla esiintyy.
Suomessa ei ole saatavissa tutkimusta siitä, mitä urheiluvammoja ja iho- ja
kynsivaivoja jalkaterän alueella esiintyy. Ulkomailla on tehty jalkapalloilijoiden
yleisimmistä vammoista erilaisia tutkimuksia, joissa useissa on vain sivuttu jalkaterää, ja huomio on kiinnitetty enemmän muihin alaraajavammoihin. (Wong
& Hong 2005, 473–482; Nery ym. 2016, 391–403; Evans ym. 2015, 19–29.)
Idea opinnäytetyöstä lähti, kun löysimme oppilaitoksemme opinnäytetyöaihepankista otsikon jalkaterapian mahdollisuudet urheiluseuroissa. Tartuimme
ideaan, ja lähdimme suunnittelemaan sitä, kuinka jalkaterapeutit voisivat olla
osa urheiluseuroja. Halusimme valita urheilulajin, jolla on suuri harrastajamäärä.
Opinnäytetyön taustassa kuvataan jalkaterapeutin toimenkuvaa, jalkaterän
alueen urheiluvammoja sekä iho- ja kynsimuutoksia. Työn tilaajaksi saatiin
Suomen Palloliitto ry, jonka kanssa yhteistyönä toteutimme oppaan jalkaterän
urheiluvammojen sekä iho- ja kynsivaivojen havainnointiin, jossa oli myös
muutama ennaltaehkäisymenetelmä. Opas rajattiin jalkaterän alueelle, koska
jalkaterän urheiluvammat sekä iho- ja kynsivaivat ovat jalkaterapeutin erikoisosaamista. Lisäksi perehdyttyämme aiempiin tutkimuksiin huomasimme, että
useimmissa tutkimuksissa juuri jalkaterän vammat ja vaivat jäävät vähälle
huomiolle tai niistä ei ole mainittu ollenkaan.
Opinnäytetyö etenee seuraavanlaisesti. Luku 2 tarkastelee jalkaterapeutin
ammatinkuvaa. Luvussa 3 tarkastellaan jalkapallon lajikuvausta ja vammariskiä. Luvut 4 ja 5 tarkastelevat jalkaterää, ihoa ja kynsiä ja niiden urheiluvammoja ja vaivoja. Luvuissa 6–8 tarkastellaan opinnäytetyön tarkoitusta ja tavoitetta, tuotekehitysprosessia ja pohdintaa.
2

JALKATERAPEUTIN AMMATINKUVA

Jalkaterapeutit ovat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita jalkojenhoidon
asiantuntijoita, jotka ovat Valviran rekisteröimiä nimikesuojattuja terveyden-
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huollon ammattihenkilöitä. Jalkaterapeutti on asiantuntija jalkaterveyden edistämisessä sekä alaraajojen monipuolisessa tutkimisessa, hoitamisessa ja kuntouttamisessa. Jalkaterapeuttikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja
kestoltaan 3,5 vuotta. Suomessa jalkaterapeutiksi voi opiskella Helsingissä
Metropolian ammattikorkeakoulussa ja Savonlinnassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Pienet koulutusmäärät pitävät alan laajalti tuntemattomana Suomessa. Kansainvälisesti jalkaterapia on erittäin arvostettu terveydenhuollon ala. (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu s.a.; Metropolia s.a.;
Stolt & Saarikoski 2016, 342–347.)
Jalkaterapiassa tavoitteena on poistaa kipua alaraajoista ja jalkateristä, suojata niveliä, vähentää ja tasata painetta ja kuormitusta jalkapohjista sekä hoitaa ja ehkäistä iho- ja kynsimuutoksia. Jalkaterapeutin osaamisalueeseen
kuuluvat tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt, alaraajojen rasitusvammat,
asentomuutokset sekä yleisimmät urheiluvammat. (Stolt & Saarikoski 2016,
347.)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun jalkaterapeuttikoulutukseen kuuluvia
osaamisalueita ja tutkintokohtaisia kompetensseja ovat jalkaterveyden asiantuntijuus, toimintakyvyn arviointi, kliininen jalkaterapia, tuki- ja liikuntaelimistön
toimintoja tukeva jalkaterapia, erityistyhmien jalkaterapia sekä yrittäjyys.
Osaamisalueisiin kuuluvat myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
(TKI) sekä johtaminen jalkaterapiassa. (SoleOPS s.a.)
Jalkaterapeuttien osaamisalueita voidaan hyödyntää, kun pyritään ennaltaehkäisemään ja hoitamaan jalkaterän urheiluvammoja ja -vaivoja (Treating athletes – the role of podiatry s.a.). Terveyttä edistävä jalkaterapia voi olla muun
muassa omahoidon, kenkien ja apuvälineiden käytön ohjausta sekä yksilöllisen harjoitusohjelman suunnittelua. Monet jalkaterapeutin hoitokeinot liittyvät
vahvasti ennaltaehkäisevään hoitoon sekä jalkojen terveyden ylläpitämiseen
ja edistämiseen. Kliinisessä jalkaterapiassa selvitetään vaivan taustat, hoidetaan virheellisen asennon, hankauksen, paineen ja väärin hoidettujen kynsien
aiheuttamia iho- ja kynsivaivoja sekä ohjataan uusien vaivojen ennaltaehkäisyssä. (Ammattinetti s.a.; SoleOPS s.a.; Stolt & Saarikoski 2016.)
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Toimintakyvyn arvioinnilla pyritään löytämään yksilölliseen tarpeeseen perustuvat jalkaterapian keinot. Toimintakyvyn arviointiin kuuluvat muun muassa
iho- ja kynsitutkimukset sekä biomekaaniset tutkimukset eli alaraajojen toimintojen arviointi eri tutkimusmenetelmien avulla. Toimintakyvyn arviointi on tärkeää, koska biomekaaniset virheet, muun muassa lihaskireydet ja virheasennot, aiheuttavat usein monia kroonisia vammoja. (Walker 2014, 57.) Toiminnallisilla terapiamuodoilla pyritään ylläpitämään ja edesauttamaan alaraajojen
normaalia toimintaa. Alaraajojen toimintoja tukevia terapioita ovat toiminnalliset harjoitteet, kivun hoito ja manuaaliset ja fysikaaliset hoidot, kuten mobilisaatio, hieronta ja teippaus. Apuvälineterapialla pyritään edistämään toimintakykyä ja liikkuvuutta sekä korjaamaan tutkimuksissa löytyneitä asentomuutoksia ja vähentämään kipua. Jalkaterapeutti suunnittelee apuvälineen sekä seuraa ja arvioi sen toimivuutta. Jalkaterän apuvälineitä ovat muun muassa yksilölliset pohjalliset, pikapohjalliset, kevennykset sekä varpaiden suojat ja oikaisijat. (Ammattinetti s.a.; SoleOPS s.a.; Stolt & Saarikoski 2016.)
Jalkaterapeutit urheiluseuroissa. Jalkaterapiassa keskitytään alaraajoihin ja
jalkaterään, mutta huomioidaan myös ihminen kokonaisuutena. Ei ole toista
ammattiryhmää, jolla on vastaava koulutus ja osaaminen alaraajoista, ja tästä
syystä jalkaterapeutit ovat hyvä lisä urheilijoiden huoltotiimiin. Jalkaterapeutti
Richard Gilbert teki läpimurron 1970-luvulla ja toimi kansallisen amerikkalaisen jalkapalloliigan (NFL) San Diego Chargerssin ja Major League Baseball
(MLB) joukkueen San Diego Padresin jalkaterapeuttina. Tämän jälkeen monet
jalkaterapeutit ovat päässeet eri joukkueiden jalkaterapeuteiksi tai konsulteiksi
ammatti- ja yliopistotason huoltotiimeihin. Jalkaterapeutit ovat myös olleet
osana olympialaisten lääkintätiimiä. (Jenkins 2015, 171–178.) Prenticen
(2014, 29) mukaan jalkaterapiasta on tullut olennainen osa urheilijoiden terveydenhuoltoa ja hänen mielestään urheilujoukkueissa tulisi olla käytettävissä
jalkaterapeutti, jonka puoleen voi tarvittaessa kääntyä.
3

JALKAPALLON LAJIKUVAUS JA VAMMARISKI

Jalkapallossa kaksi joukkuetta kilpailevat keskenään siitä, kumpi joukkue tekee enemmän maaleja ottelun aikana. Kummallakin joukkueella on kentällä 11
pelaajaa, joista yksi, molemmista joukkueista, toimii maalivahtina. Jokaisella
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pelaajalla tulee olla pelin aikana pelipaita ja -sortsit, sukat, säärisuojat ja jalkineet. Lisäksi pelaajat voivat käyttää vaarattomia suojaavia varusteita, kuten
esimerkiksi polvi- ja rannetukia sekä päänsuojusta. (Jalkapallosäännöt 2018
s.a.)
Jalkapallo on yhdistelmä eri askellajeja, suunnan muutoksia, taklauksia, potkaisuja ja hyppyjä. Oppicin ym. (2018, 63–71) mukaan pelaajalta vaaditaan
myös aistimotorisia taitoja ja päätöksentekoa. Peli on vuosien varrella muuttunut paljon dynaamisemmaksi ja nopeammaksi, ja pelaajat ovat atleettisempia
kuin ennen. (Henning & Sterzing 2010, 3–11.)
Harjoitukset sisältävät paljon toistoja harjoitteiden myötä, joita ovat esimerkiksi
veto- ja tekniikkaharjoitteet. Otteluita, jotka ovat intensiteetiltään suuria, pelataan paljon yhden kauden aikana. Koska harjoitus- ja ottelumäärät ovat suuria, jää pelaajien palautumisaika usein lyhyeksi. Jalkapalloa pelataan mm.
luonnonnurmella ja tekonurmella. Pelaajat liikkuvat yhden 90 minuuttia kestävän ottelun aikana keskimäärin 8000–10000 metriä, joista kaksi kolmasosaa
on kävelyä ja hölkkää, yksi kolmasosa takaperin juoksua ja spurtteja. Keskimäärin ottelussa pelaajat juoksevat räjähtäviä 10-40 metrin vetoja jopa 800
metrin pituisen matkan verran. Noin joka viides tai kuudes sekunti tapahtuu
pelaajan nopeuden muutoksia jalkapallo-ottelun aikana. (Liebeskind 2011,
189–194; Ferraz ym. 2017, 462–467; Peterson & Renström 2017, 114; Del
Coso ym. 2018, 183–190; Oppici ym. 2018, 63–71.)
Jalkapallo tunnetaan lajina, jossa tapahtuu paljon pelaajien loukkaantumisia.
Loukkaantumisia tapahtuu niin peleissä kuin harjoituksissakin. Neryn ym.
(2016, 391–403) mukaan otteluissa tapahtuu keskimäärin 4-6 kertaa enemmän loukkaantumisia kuin harjoituksissa. Loukkaantumisia ilmenee 14,3–27,7
loukkaantumista 1000 pelituntia kohden riippuen sarjatasosta. Harjoituksissa
loukkaantuminen on vähäisempää. Toisella puoliajalla tapahtuu hieman
enemmän loukkaantumisia kuin ensimmäisellä. Vammoista noin 70 prosenttia
ovat traumaperäisiä ja 30 prosenttia ylirasituksesta johtuvia, 41 prosenttia
kontaktista johtuvia ja 59 prosenttia ilman kontaktia tapahtuvia. Lähteestä riippuen noin 70-90 prosenttia jalkapallovammoista kohdistuu alaraajoihin. (Hawkins & Fuller 1999, 196–203; Evans ym. 2015, 19–29; Nery ym. 2016, 391–
403; Peterson & Renström 2017, 113–114.) Evansin ym. (2015) tutkimus
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osoittaa, että jalkaterän urheiluvammat ovat nilkkavammojen jälkeen toiseksi
yleisimpiä alaraajavammoja.
Riskitekijöitä jalkapalloilijan loukkaantumisille on monia. Ne voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiin riskitekijöihin kuuluvat muun muassa ikä
(ennen murrosikää jalkaterä on herkkä rasitukselle), huonolaatuinen ruokavalio, voima, virheasennot, nivelten liikkuvuus, lihaskireydet ja aiemmat vammat.
Ulkoisiin riskitekijöihin luokitellaan esimerkiksi peli- ja harjoitusmäärät, sääolosuhteet, pelisäännöt, varusteet, jalkapallokenkä ja pelikenttä. (Terve urheilija
s.a.a.; Terve urheilija s.a.b.; Nery ym. 2016, 391–403; Peterson & Renström
2017, 114.)
Jalkapallokengissä on pohjassa napit, joiden tehtävä on parantaa pitoa.
Nappuloita on eri muotoisia ja eri pituisia, lisäksi löytyy kenkiä, joissa on vaihdettavat napit. Jalkapallokengät ja nappulatyypit ovat suunniteltu pelialustan
kovuuden mukaan: todella kova alusta (Turf field, TF), kova alusta (Hard
ground, HG), luja/kohtalaisesti periksi antava alusta (Firm ground, FG) ja pehmeä alusta (Soft ground, SG). SG-napeilla varustettuja kenkiä ei tulisi käyttää
lujilla alustoilla, sillä se voi lisätä vammautumisriskiä. Nappityypit ja nappien
asettelu vaikuttavat muun muassa juoksunopeuteen. (Henning & Sterzing
2010, 3–11; Liebeskind 2011, 189–194.)
Pelaajat odottavat jalkapallokengältä ennen kaikkea mukavuutta, lisäksi pitoa
ja vakautta. Näiden lisäksi jalkapallokengän tulisi olla kevyt ja omata hyvä
kontakti palloon. Henningin ja Sterzingin (2010, 3–11) tutkimuksen mukaan
pelaajat eivät odota jalkapallokengän suojaavan vammoilta, eikä sen odoteta
parantavan potkuvoimaa tai -tarkkuutta. Suorituskykyä parantavia ominaisuuksia odotetaan jalkapallokengältä siis eniten. Jalkapalloilijat tahtovatkin tiukempaa kengän mallia, jotta suorituskyky pelissä olisi parempi. O’Connoryn ja
Jamesin (2013, 369–380) mukaan pelaajat useimmiten käyttävät jalkapallokenkiä, jotka ovat 1-2 kokoa liian pienet. Napakampi istuvuus luo jalkapöydälle
painetta, mikä voi pitkällä aikavälillä luoda jalkaan kipuja ja rasitusvammoja.
Jalkaterän tasapaino heikkenee ja jalkaterästä tulee epävakaampi, kun tukipinta pienenee, jolloin kaatumisen ja nilkan nyrjähdyksen riski suurenee (Saarikoski 2016c). Lisäksi alaraajan epämukavuus yhdistetään vahvasti urheiluvammoihin. (Henning & Sterzing 2010, 3–11; Olaso ym. 2016, 27–32.)
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Jalkapallokenkiä on perinteisesti valmistettu nahasta. Nykyään kenkien valmistuksessa käytetään myös synteettisiä materiaaleja. Synteettiset materiaalit
eivät ime vettä eivätkä ylivenyty, ne eivät myöskään hengitä yhtä hyvin kuin
nahkakenkä. Liiallinen kosteus kengässä ja sukassa lisäävät jalkasilsan riskiä.
(Liebeskind 2011, 189–194; Saarikoski ym. 2012; Olaso ym. 2016, 27–32.)
Kengät vaikuttavat jalkateriin paljon, sillä päivän aikana niitä pidetään jalassa
usean tunnin ajan. Jotkut kengän rakenteet saattavat aiheuttaa jalkaterään toiminnallisia häiriöitä ja kiputiloja. Pelkästään kengän paino tuo jalkaterään lisäkuormitusta ja voi aiheuttaa rasituksen myötä virheellisen kävelytyylin. (Väyrynen & Flink 2016.) Tärkeintä olisikin, että kenkä tukee yksilöllistä liikemallia,
jottei käyttäjän tarvitse työskennellä kenkää vastaan (Väyrynen 2016f).
Liian pienet ja kapeakärkiset kengät aiheuttavat negatiivisia muutoksia jalkaterään. Kengät aiheuttavat muun muassa iho- ja kynsimuutoksia, varpaiden
asentopoikkeamia, jalkaterän etuosan ja jalkapohjan kuormituksen muutoksia,
akillesjänteen ja pohjelihasten lyhenemistä sekä nilkan koukituksen vähenemistä. Kapeat kengät lisäävät myös polven alueen kuormitusta. (Saarikoski
2016c.)
Sukkien tehtävänä on suojata jalkateriä ja ehkäistä jalkavaivojen ja vaurioiden
syntymistä. Sukat tulisi vaihtaa päivittäin, jotta jalkainfektioita ei syntyisi huonon hygienian seurauksena. Sukkamateriaaleja on erilaisia; hengittävä materiaali ehkäisee jalkainfektioiden sekä kynsi- ja ihovaurioiden kehittymistä pitäen
jalkojen ihon kuivana. Sukkien koko tulisi valita kokoa suurempana kuin kenkien koko. Huomiota tulee kiinnittää myös sukkien kutistumiseen, sillä jalkahiki, päivittäinen pesu ja pesuaineet kutistavat sukkaa. (Saarikoski 2016a & b.)
Liian pienet sukat voivat aiheuttaa kynsi- ja ihovaivoja, kuten esimerkiksi kovettumia, kynnen sisään kasvamista ja rakkoja, varpaiden asentovirheitä, kuten vaivasenluuta, ja jalkainfektioita. Toisaalta liian suurikokoinenkaan sukka
ei ole toimiva, sillä se voi aiheuttaa hankaumia ja painaumia. Sukkaa valittaessa voi myös huomioida jalkaterän oman iskunvaimennuksen. Jos se on
puutteellinen, voi valita sukan, jossa on vahvike esimerkiksi päkiällä, kantapäällä tai kauttaaltaan. Tästä voi olla apua päkiä- ja kantapääkivuissa, sillä
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vahvike lisää iskunvaimennusta ja tasaa jalkapohjan painetta. (Saarikoski
2016a & b.)
4

JALKATERÄ, IHO JA KYNNET

Tässä luvussa kuvataan jalkaterän anatomiaa ja toimintaa, koska tieto näistä
auttaa ymmärtämään, miksi jalkaterän rakenne ja toiminta ovat liikkumisen
kannalta tärkeässä roolissa (Sandström & Ahonen 2016, 285). Lisäksi jalkaterän anatomian ymmärtämisen kautta pystytään määrittelemään vamman sijainti sekä synty. Ihon ja kynsien rakenne ja tehtävät auttavat ymmärtämään,
miksi ihosta ja kynsistä on tärkeää huolehtia. Ihon tehtävä on toimia suojana
ulkoisia tekijöitä ja vammoja vastaan (Tasanen-Määttä & Peltonen 2011; Stolt
ym. 2017, 106). Varpaankynsien ensisijaiset tehtävät ovat suojata varpaiden
päitä ja tasapainottaa varpaiden toimintaa (Stolt ym. 2017, 108).
4.1

Jalkaterän anatomia ja toiminta

Jalkaterä on vahva ja joustava, alustaan mukautuva rakenne, joka kannattelee
kehon painoa, kestää rasitusta ja on olennainen kehon osa liikkumisen kannalta. Poikkeavuudet jalkaterän normaalista anatomiasta voivat aiheuttaa erilaisia vammoja ja vaivoja niin ala- kuin yläraajoihin, sillä jalkaterä vaikuttaa
koko kehon pystyasennon hallintaan ja tasapainoon. (Parker 2010, 54–55;
Sandström & Ahonen 2016, 285; Väyrynen 2016d; Peterson & Renström
2017, 537.)
Kuva 1 havainnollistaa Jalkaterää, joka koostuu, seesamluut mukaan luettuna,
28 luusta, jotka yhdistyvät toisiinsa 33 nivelen avulla (Walker 2014, 231; Väyrynen 2016b).
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Kuva 1. Jalkaterän luut (oikea jalka) (Väyrynen 2016)

Kuvassa 1 on nilkan luut, joita ovat tela-, kanta-, vene- ja kuutioluu sekä kolme
vaajaluuta, sijaitsevat jalkapöydänluiden takana ja säären luiden alla. Nilkan
luut ovat merkittävät kehon kannattelun sekä liikkumisen kannalta. Kantaluu ja
telaluu kantavatkin suurimman osan kehonpainosta. Varpaiden luut sijaitsevat
jalkapöydänluiden jatkeena. Jokaisessa varpaassa on kolme luuta, paitsi isovarpaassa kaksi luuta. Varpaiden tehtävänä on tuoda jalkaterään laajuutta tasapainon kannalta sekä lisäksi liikuttaa kehoa eteenpäin askelluksen myötä.
(Parker 2010, 54–55; Prentice 2014, 497; Walker 2014, 231.) Jalkaterä toimiikin niin sanottuna vipuvartena ponnistuksen aikana (Sandström & Ahonen
2016, 309). Isovarpaassa jalkapohjan puolella sijaitsee lisäksi myös seesamluut, joita on molemmissa jalkaterissä kaksi. Seesamluut avustavat lihasta
kävelyn ja juoksun aikana ohjaten niveltä ja vähentäen kitkaa. (Walker 2014,
231.)
Jalkaterän luita tukevat ja pitävät koossa monet nivelsiteet ja nivelkapselit yhdessä jänteiden ja lihasten kanssa. Lihakset ja jänteet, joita pidäkesiteet eli
kalvorakenteiden paksuuntumat pitävät omilla paikoillaan mahdollistavat jalan
liikkeet. Jalkaterään vaikuttaa osa sääri-pohjeluun alueella sijaitsevista lihaksista, sillä ne kiinnittyvät jänteiden avulla jalkaterään, kuten kuva 2 havainnollistaa. (Väyrynen 2016a; Walker 2014, 232.)
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Kuva 2. Jalkaterän extrinsic-lihakset (oikea jalka) (Väyrynen 2016)

Sääri-pohjeluun alueella sijaitsevia lihaksia kutsutaan extrinsic-lihaksiksi eli
pitkiksi lihaksiksi, jotka ovat nähtävissä kuvassa 2. Extrinsic-lihakset (liite 1)
ohjaavat pääsääntöisesti jalkaterän toimintaa. Kuvassa 3 nähdään jalkaterän
monia lyhyitä lihaksia eli intrinsic-lihaksia, joiden lähtö- ja kiinnityskohdat ovat
jalkaterässä. (Väyrynen 2016a.)

Kuva 3. Jalkaterän intrinsic-lihakset (oikea jalka) (Väyrynen 2016)

Jalkaterän lyhyet lihakset jaetaan neljään (4) kerrokseen, jotka on esitetty kuvassa 4 oikealla puolella: a) ensimmäinen kerros jalkapohjasta katsottuna, b)
toinen kerros, c) kolmas kerros ja d) neljäs kerros eli ylin kerros. Vasemmalla
puolella kuvassa on jalkaterän yläpuolen lihakset. (Väyrynen 2016a.)
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Intrinsic-lihakset (liite 2) muodostavat jalkaterän tärkeän tukirangan ja toiminnallaan ne ylläpitävät jalkaterän rakenteita liikkumisen aikana. Kaiken kaikkiaan noin 34 lihasta vaikuttaa jalkaterään. On siis hyvin tärkeää ylläpitää jalkaterään vaikuttavien lihasten toiminnallisuutta, sillä esimerkiksi liian kireät tai
heikot lihakset saattavat aiheuttaa jalkaterään toimintahäiriöitä. (Väyrynen
2016a.) Kantakalvoon kiinnittyvät monet jalkaterän lihakset. Se sijaitsee jalkapohjassa ja ulottuu kantaluusta varpaiden tyveen asti, antaen jalkaterälle rakenteellista tukea ja lisäten jalkaterän ja jalan kaarien iskunvaimennusta.
(Walker 2014, 232.) Kantakalvo estää toiminnallaan luisten rakenteiden romahtamisen yhdessä lihasten, pienten nivelsiteiden ja nivelkapseleiden
kanssa (Väyrynen 2016e; Sandström & Ahonen 2016, 309).
Kuva 4 esittää, kuinka jalkaterän luut muodostavat jalan kaaret, jotka toimivat
jalkaterän toiminnallisen jouston apuna (Walker 2014, 232; Väyrynen 2016b).
Jalkakaaria tukevat nivelsiteet, nivelkapselit ja lihakset. Jalkaterä onkin alin
osa koko kehon liikeketjun joustosta, jossa toimivat mukana myös polvi,
lonkka, lantio sekä selkäranka. (Sandström & Ahonen 2016, 309.)

Kuva 4. Jalkaterän kaarirakenne (Väyrynen 2016)

Jalkakaaria ovat sisä-, ulko- ja poikittainen kaari, kuten kuva 4 osoittaa. Sisäkaari sijaitsee sisäsyrjän puolella pitkittäin ensimmäisen jalkapöydän luun ja
kantaluun välillä. Ulkosyrjällä viidennen jalkapöytäluun ja kantaluun välillä sijaitsee pitkittäinen ulkokaari. Poikittaisia kaaria on kolme ja ne sijaitsevat poikittain laajalla alueella kantaluusta päkiänivellinjalle. (Väyrynen 2016b.)
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Sandstöm ja Ahonen (2016, 285) määrittelevät poikittaisen kaaren ulottuvan
päkiänivellinjasta eli jalkapöydänluiden päiden takaa veneluun ja kuutioluun
alueelle asti. Etummainen poikittaiskaari sijaitsee ensimmäisen ja viidennen
jalkapöydänluun välillä, keskimmäinen osa muodostuu kolmesta vaajaluusta
ja kuutioluusta ja taaimmainen kaarenosa muodostuu veneluusta ja kuutioluusta (Kapandji 1997, 232).
Jotta jalkaterä toimii askelluksen aikana oikein, jalkaterän nivelistö ja lihakset
mahdollistavat monipuoliset liikeradat jalkaterässä. Jalkaterän liikkeet ovat
koukistus (fleksio) ja ojennus (plantaarifleksio), lähennys (adduktio) ja loitonnus (abduktio), kiertoliikkeet: sisäkierto (inversio) ja ulkokierto (eversio) sekä
yhdistelmäliikkeet supinaatio ja pronaatio. Varpaissa esiintyvät liikeradat ovat
koukistus ja ojennus sekä loitonnus ja lähennys. (Prentice 2014, 499–503.)
4.2

Ihon ja kynnen rakenne

Iho on ihmiskehon suurin, useasta kudoksesta muodostunut elin. Se on noin
1,5-2 neliömetrin suuruinen ja käsittää 15 prosenttia koko kehonpainosta. Iho
koostuu kolmesta pääkerroksesta: orvaskesi (epidermis), verinahka (dermis)
sekä ihonalaiskudos (subcutis), kuten kuva 5 esittää. (Juutilainen & Hietanen
2012, 17; Lai-Cheong & McGrath 2017, 347; Leppäluoto ym. 2017, 59.) Ihoon
kohdistuva paine, venyminen ja hankaus altistavat muun muassa rakoille. Aktiivisessa liikunnassa iho hikoaa huomattavasti enemmän, jolloin iho pehmenee ja on alttiimpi rikkoutumaan hankauksesta. (Stolt & Saarikoski 2016, 244.)
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Kuva 5. Ihon rakenne (Tasanen-Määttä & Peltonen 2011)

Orvaskesi on ihon uloin kerros. Orvaskesi on hyvin uusiutumisherkkä. Se
koostuu monesta solukerroksesta ja sen paksuus vaihtelee kehonosasta riippuen. Paksuinta se on jalkapohjassa, joka altistuu kovalle kuormitukselle.
Kosketusherkkyytensä vuoksi se on oleellisessa osassa elimistön suojaamisen kannalta; orvaskesi paksuuntuu kohdista, joihin kohdistuu jatkuvaa mekaanista rasitusta. Se suojaa elimistöä myös muilta ulkoisilta tekijöiltä, kuten
lialta ja ultraviolettisäteilyltä. (Juutilainen & Hietanen 2012, 17; Prentice 2014,
877.)
Verinahka sijaitsee orvaskeden alla ja se on ihon paksuin kerros. Siinä sijaitsee verisuonia, jonka vuoksi se ravitsee orvaskettä. Lisäksi verinahka vastaa
ihon mekaanisesta kestävyydestä ja joustavuudesta. Ihon apuelimet sijaitsevat verinahassa. Ne ovat tärkeässä osassa silloin, kun ihoon kohdistuu vaurioita. Jos vaurio ei ole vaurioittanut apuelinten syvemmällä verinahassa sijaitsevia soluja, iho pystyy uusiutumaan. Ihon apuelimiä ovat muun muassa ihokarvat, kynnet ja ihon rauhaset, jotka ovat tali-, hiki ja maitorauhaset. (Juutilainen & Hietanen 2012, 20–22.)
Ihonalaiskudos on verinahan alla ja se koostuu pääosin rasvakudoksesta. Kaikesta kehon rasvasta, lähteestä riippuen, noin 50–80 prosenttia sijaitsee
ihonalaiskudoksessa. Näin ollen ihonalaiskudos toimii energiavarastona.
Ihonalaiskudos auttaa muun muassa vähentämään lämpöhukkaa ihon läpi ja
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näin ollen pitää kehon lämpimänä. Ihonalaiskudos koostuu osin myös sidekudossäikeistä, verisuonista ja hermoista. (Juutilainen & Hietanen 2012, 16–23;
Prentice 2014, 878; Walker 2014, 59–60; Lai-Cheong & McGrath 2017, 348.)
Kynsien ulkoiset traumat tai vääränlaiset omahoitotottumukset voivat vahingoittaa kynttä. Esimerkiksi liian pienten kenkien ja sukkien käyttö sekä vääränlainen kynsien leikkausmalli vaurioittavat kynsiä ja altistavat infektiolle. Varpaankynsien ja sormenkynsien rakenne on samanlainen, kuten kuvasta 6
nähdään. Kynsien muoto ja kasvunopeus ovat yksilöllisiä. Varpaiden kynnet
ovat hieman kuperammat malliltaan kuin sormien kynnet. Sormien kynnet kasvavat noin 3 millimetriä kuukaudessa, kun taas kynnet hitaammin, noin 1 mm
kuukaudessa. (Stolt 2016; Lai-Cheong & McGrath 2017, 347–351; Stolt ym.
2017, 108–110.)

Kuva 6. Kynnen rakenne (Stolt & Saarikoski 2016)

Kuva 6 esittää kynnen rakennetta. Kynsi koostuu monesta eri osasta, joista
näkyvimmät osat ovat kynsilevy ja kynsivalli. Kynsilevy on suorakulmainen kupera levy, joka kasvaa kynnen juuresta koko ihmisen eliniän ajan. Kynsilevy
”makaa” kynsipatjan päällä, joka kuultaa verisuonituksen vuoksi punertavana
kynsilevyn läpi. Kynnen juuri sijaitsee kynsitaskun alla. Kynnen juuren näkyvää osaa eli puolikuun mallista vaaleaa kohtaa kynsien tyvessä kutsutaan
lunulaksi. Kynsitaskun jatkeena on kynnen juurta suojaava kynsinauha. Kynsipatja loppuu hyponychiumiin, jossa kynsipatja muuttuu ihoksi. Kynnen kärjessä olevaa poikittaista kynsipatjan väristä poikkeavaa rajaa kutsutaan kyn-
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nen kärkisiteeksi. Se suojaa kynsipatjaa mekaanisilta ja kemiallisilta ärsykkeiltä. Kynsivallit ovat reunavallit kynsilevyn vieressä, jotka ovat muodostuneet
ihosta. (Lai-Cheong & McGrath 2017, 347–351; Stolt ym. 2017, 108–110.)
5

JALKATERÄN URHEILUVAMMAT SEKÄ IHO- JA KYNSIVAIVAT

Vaiva määritellään jonain, mikä aiheuttaa epämiellyttävää fyysistä tuntemusta
(Vaiva s.a.). Fyysinen vamma taas voidaan määrittää minkälaisena vain ylirasituksena tai -kuormituksena. Se aiheuttaa rajoitteen elimistölle, koska elimistö ei enää pysty toimimaan tarkoituksenmukaisesti. (Walker 2014, 9.)
Urheiluun liittyviä vammoja esiintyy enemmän kuin ennen, koska liikunnan ja
urheilun harrastajien määrä on kasvanut viime aikoina (Walker 2014, 6). Urheiluun liittyvät jalkaterän urheiluvammat ovat yleisiä, niitä on noin 2–18 %
kaikista urheiluvammoista. Vamman voi aiheuttaa akuutti trauma eli äkillinen
ulkoisen voiman aiheuttama vamma tai krooninen ylirasitus eli pitkäaikainen
ylirasitus. Urheilijat, jotka harrastavat kontaktilajeja sekä lajeja, jossa esiintyy
hyppyjä ja juoksemista altistuvat helpommin jalkaterän urheiluvammoille,
koska keho altistuu kovalle rasitukselle. (Burge ym. 2012.) Biomekaaniset virheet eli toiminnalliset virheet, kuten jäykät tai kireät lihakset ja jalkaterien rakenteen virheet ovat syyllisiä moniin kroonisiin vammoihin. Biomekaanisissa
virheissä kehon rakenteet eivät toimi kuten niiden on tarkoitus toimia ja krooniset vammat tulevat esiin. (Walker 2014, 57.) Vaivat ihossa ja kynsissä voivat
altistaa erilaisille jalkavaivoille. Vaivoille altistavat mm. känsät ja väärin leikatut
tai liian pitkät kynnet (Stolt & Saarikoski 2016, 244).
Ateenan 2004 olympialaisissa tehtiin tutkimus jalkaterän ja nilkan vammoista
pelien aikana. Tutkimuksessa analysoitiin kaikkien urheilulajien vammoja. Jalkaterä- ja nilkkaosastolle hakeutui hoitoon 624 potilasta, joista 64 % oli urheilijoita. Tapauksista 84 % liittyi lihas- ja liikuntaelinvammoihin. Loput 16 % tapauksista liittyivät pääsääntöisesti perusterveydenhuoltoon, kuten ihon, kynsien sekä diabeteksen hoidosta. Lihas- ja liikuntaelinvammat koskivat akuutteja ja ylirasitusvammoja sekä biomekaanisia poikkeamia. (Badekas ym.
2009.)
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Jalkaterän urheiluvammat sekä iho- ja kynsivaivat ovat valikoituneet tutkimukseen kolmen kirjan perusteella, jotka käsittelevät urheiluvammoja. Olemme
verranneet vammojen syntymekanismeja jalkapallon lajikuvaan ja vammariskeihin, joiden perusteella voimme päätellä, että jalkapalloilijat voivat altistua
valikoiduille urheiluvammoille. Olemme myös vammoja valitessa huomioineet
jalkaterapeutin työnkuvan.
Kuvassa 7 esitetään jalkaterän jaottelu. Jalkaterän luinen rakenne voidaan jakaa toiminnallisesti kolmeen osaan: etu-, keski- ja takaosaan. Jalkaterän takaosan raja kulkee Chopartin nivelestä ja etuosan raja Lisfransin nivelestä, näiden väliin jää keskiosa (Väyrynen 2016; Pohjolainen & Mäenpää 2015).

Kuva 7. Jalkaterän jaottelu (Väyrynen 2016)

Seuraavissa kappaleissa olemme käsitelleet urheiluvammoja ja -vaivoja jalkaterässä. Työssämme käsiteltävät jalkaterän urheiluvammat sijoittuvat jalkaterän etu- ja takaosalle, jotka ovat nähtävissä kuvassa 7. Jaoimme urheiluvammat etu- ja takaosalle kipukohdan mukaan, jotta urheiluvammojen ja -vaivojen
sijainnin hahmottaminen olisi helpompaa. Keskiosaan ei sijoittunut yhtään urheiluvammaa. Lisäksi erotimme iho- ja kynsivaivat omaan erilliseen ryhmään
selkeyden vuoksi.
5.1

Jalkaterän etuosan urheiluvammat

Isovarpaan tyvinivelen venähdyksessä (turf toe) isovarpaan nivelsiteet tai
päkiänpuoleinen nivelkapselin osa venähtää aiheuttaen nivelten löysyyttä ja
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kipua. Yleisimmin vamman aiheuttaa isovarpaan toistuva voimakas yliojennus.
Vammaa esiintyy lajeissa, joissa tulee toistuvia voimakkaita työntöliikkeitä varpailta hyppyjen tai juoksun aikana sekä lajeissa, joissa pelataan keinonurmella. Vamman yleinen vammamekanismi on varpaan lukittuminen alustaan.
Varvas lukittuu alustaan, kun pelaajan kenkä tarrautuu alustaan ja jalkaterä
luisuu kengässä eteenpäin aiheuttaen isovarpaan voimakkaan yliojennuksen.
(Prentice 2014, 523; Walker 2014, 243; Peterson & Renström 2017, 556.)
Tyypillisin oire on jalkapohjan puolella isovarpaan tyvinivelessä tuntuva kipu.
Muita mahdollisia oireita ovat nivelen turvotus, arkuus ja varvasta venyttäessä
tai varvastyönnön yhteydessä voimistuva kipu. Hoitamattomana vamman seurauksia voivat olla nivelrikko tai nivelen sijoiltaanmeno. (Prentice 2014, 523;
Walker 2014, 243; Peterson & Renström 2017, 556.)
Ensihoitona ovat lepo, kylmähoito ja tulehduskipulääkkeet. Kivun helpottaessa
on syytä aloittaa varpaita liikuttavien lihasten voima- ja liikkuvuusharjoitteet.
Harjoittelualustan vaihtelusta on hyötyä vammojen ennaltaehkäisyssä. On
oleellista palata harjoitteluun asteittain ja alussa voi tarvittaessa käyttää apuvälinettä, joka tukee varpaita. (Prentice 2014, 523; Walker 2014, 243; Peterson & Renström 2017, 556.)
Mortonin neuroomassa hermo on puristuksissa jalkapöydän luiden välissä.
Vammalle altistaa päkiän seudulle kohdistuva isku tai toistuva rasitus. Mortonin neuroomaa aiheuttavat lajit, joissa juostaan tai hypitään. Juokseminen ja
hyppääminen aiheuttavat toistuvaa kuormitusta ja painetta jalkapöydänluihin,
jonka seurauksena hermopinne voi syntyä. Muita aiheuttajia ovat jalkaterän
kohdalta tiukasti istuvat kengät, jalkaterän asento- ja askellusvirheet sekä voimakas isku päkiälle. (Kindersly 2011, 157; Walker 2014, 239; Stolt & Saarikoski 2016, 308–309.)
Vamma on tunnistettavissa kivusta, polttavasta tunteesta ja tuntohäiriöistä päkiällä kolmannessa varvasvälissä. Kipu on pahimmillaan seistessä kengät jalassa ja rasituksessa. Ensihoitona ovat lepo, oireita aiheuttavan rasituksen vähentäminen ja tulehduksen hoito. Ennaltaehkäisyssä tärkeää ovat oikeanlaiset
kengät ja tarvittaessa jalan asentoa korjaavat pohjalliset. (Kindersly 2011,
157; Walker 2014, 239; Stolt & Saarikoski 2016, 308–309.)
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Jalkaterän murtuma ja rasitusmurtuma voi ilmetä missä vain jalkaterän
luussa, useimmiten se kuitenkin sijaitsee jalkapöydän luussa. Varvasluut ovat
helposti murtuvia, varsinkin jos ne lyödään tai potkaistaan johonkin. Varpaiden
murtumat ovat yleisiä jalkapalloilijoilla. Isovarpaan murtuma tulee ottaa vakavasti, jos murtuma vaurioittaa myös varpaan jännettä. (Kindersley 2011,159;
Walker 2014, 235–237; Peterson & Renström 2017, 558.)
Murtumia esiintyy kontaktilajeissa ja lajeissa, joissa tulee törmäyksiä. Murtuman voi aiheuttaa jalkaterän voimakas vääntyminen, siihen kohdistunut isku,
putoaminen tai törmääminen. Oireena on kipu, joka voi olla erittäin voimakas.
Murtuma-alueella voi olla havaittavissa mustelmia, turvotusta ja epämuodostumia. Hoitona on välitön lepo ja hoitoon hakeutuminen. Useimmiten murtumia
hoidetaan kipsihoidolla, mutta jalkapöydänluun murtumissa riittää sidos. Kivun
hellittäessä on syytä aloittaa liikkuvuus- ja voimaharjoittelut vamma-alueelle.
Paras tapa ennaltaehkäistä murtumia ovat vahvat tukilihakset ja kunnolliset
jalkapallokengät. (Walker 2014, 235–237; Saarelma 2018.)
Rasitusmurtuma tunnetaan myös nimellä marssimurtuma. Rasitusmurtuman
aiheuttavat toistuvat iskut tai pitkäkestoinen ja epätavallinen rasitus. Muita aiheuttajia ovat juokseminen ja hyppiminen kovalla alustalla, lihasväsymys sekä
harjoittelun äkillinen lisääntyminen. Oireena on kipu murtumakohdassa. Aluksi
kipu tuntuu rasituksessa ja myöhemmin se voi tuntua myös levossa, erityisesti
yöaikaan. Murtumakohdassa voi olla havaittavissa paikallista turvotusta ja arkuutta. Hoitamattomana se voi muuttua pahemmaksi, aiheuttaen ongelmia
hermotukseen ja verenkiertoon. (Walker 2014, 237; Peterson & Renström
2017, 150–151; Saarelma 2017.)
Hoitona on kuormituksen ja ylimääräisen rasituksen välttäminen. Kun paikallinen kipu ja arkuus ovat hävinneet, aloitetaan liikunta ja jalkaterän lihasten
vahvistaminen vähitellen. Kuntoutuksessa tulee huomioida oikeanlaisten jalkineiden lisäksi harjoittelualusta sekä oikeanlainen ruokavalio. (Walker 2014,
237; Peterson & Renström 2017, 150–151; Saarelma 2017.)
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Seesamluun tulehdus syntyy ensimmäisen jalkapöytäluun tyveen, isovarpaan lyhyen koukistajalihaksen kiinnityskohtaan, jossa sijaitsee kaksi seesamluuta. Vammassa kipu tulee useimmiten asteittain, tuntuen isovarpaan alla ja
sitä ympäröivissä jänteissä. Kovimmillaan kipu tuntuu kuormituksessa. Tulehduksen tai vaurion voi aiheuttaa äkillinen liikunnan lisääminen tai isovarpaan
yliojennus. Ohentunut päkiän rasvapatja ja korkeat jalkakaaret kuormittavat
seesamluita ja altistavat näin ollen vamman synnylle. Hoitamattomana kipu
voi rajoittaa liikkumista ja aiheuttaa vahinkoa ympäröiviin kudoksiin. (Prentice
2014, 520; Walker 2014, 240.)
Ensihoitona ovat tulehduksen hoito ja liikkumisen rajoittaminen, kunnes tulehdus on saatu hallintaan. Seesamluun tulehdusta hoidetaan erilaisilla ortooseilla, kuten päkiäpehmusteilla ja korkean jalkakaaren tuilla. Alaraajalihasten
vahvistaminen on myös tärkeää kuntoutuksessa, jotta jalkaterä saa luontaista
tukea. (Prentice 2014; Walker 2014, 240.)
5.2

Jalkaterän takaosan urheiluvammat

Kantakalvon tulehdus on ylirasitustila, joka tunnetaan myös nimellä plantaarifaskiitti. Se esiintyy jalkapohjassa tuntuen kantapääkipuna, tarkemmin kohdistettuna kantaluun etukulman kiinnityskohdassa. Vaivassa jalkapohjan kantakalvoon syntyy tulehdustila. Tulehduksen pitkittyessä kantaluussa voi myös
esiintyä luupiikki, jonka voi todeta vain röntgenkuvilla. On arvioitu, että noin
yksi kymmenestä henkilöstä kärsii kantakalvon tulehduksesta elämänsä aikana. (Prentice 2014, 516; Walker 2014, 246; Orava & Miettinen 2017, 119;
Peterson & Renström 2017, 543–544.)
Kantakalvon tulehdus kohdistuu kantakalvon jänteeseen, joka sijaitsee kantaluun etukulmassa. Kantakalvo lähtee kantaluun kyhmystä ja kiinnittyy jalkapöydän luiden kärkeen. Kantakalvon tehtävä on ylläpitää pitkittäistä jalkakaarta ja toimia lihasten kiinnityskohtana sekä jalkaterän luontaisena joustorakenteena. On tutkittu, että vaivan voi aiheuttaa moni eri anatominen ja biomekaaninen vaiva. Kantakalvon ärtymistä voivat aiheuttaa huono urheilualusta,
virheellinen harjoittelu, kireät pohjelihakset, jalkaterän ja nilkan virheasennot,
ylirasitus sekä huonot ja epäsopivat jalkineet. (Prentice 2014, 516; Walker
2014, 246; Peterson & Renström 2017, 543–544.)
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Vaiva aiheuttaa kipua kantapäähän ja kipu on pahimmillaan levon ja harjoittelun jälkeen. Harjoittelun aikana kipu voi hellittää, mutta se palaa jälkeenpäin.
Myös päkiöille nouseminen sekä jalkapohjan venytykset voivat aiheuttaa kipua. Hoitamattomana vaiva voi aiheuttaa kroonista kipua ja sen seurauksena
muutoksia kävely- ja juoksutekniikkaan. Nämä muutokset voivat aiheuttaa ongelmia polviin, lonkkaan sekä alaselkään. (Prentice 2014, 516; Walker 2014,
246; Peterson & Renström 2017, 543–544.)
Luupiikki on luinen uloke kantaluussa. Kun luinen alue vammautuu tai altistuu
ylirasitukselle, se alkaa keräämään kalsiumia vammakohtaan vahvistaakseen
luuta. Oireina ovat arkuus ja kipu kantaluussa. Hoitamattomana luupiikki voi
aiheuttaa vammoja sen ylitse kulkeville jänteille ja lisätä tulehdusta, jonka seurauksena luupiikki jatkaa muodostumistaan. (Prentice 2014, 516; Walker
2014, 246; Peterson & Renström 2017, 543–544.)
Molempia hoidetaan levolla, kylmähoidolla, tukiteippauksilla ja -sidoksilla.
Kuntoutuksessa ja ennaltaehkäisyssä tärkeää on kantakalvon venyttely sekä
nilkan ja jalkaterän lihasten vahvistaminen. Joissakin tapauksissa yksilölliset
tukipohjalliset ovat tarpeen. Luupiikin kivunhoidossa voidaan käyttää erilaisia
ortooseja, kuten kantapään kuormitusta vähentäviä tai kantakalvoa venyttäviä
apuvälineitä. (Prentice 2014, 516; Walker 2014, 246; Peterson & Renström
2017, 543–544.)
Syvän kantaluun takaisen limapussin tulehdus on rasitusperäinen vamma,
jonka aiheuttaa tulehdus limapussissa. Limapussi sijaitsee kantaluun ja akillesjänteen kiinnityskohdan välissä. Limapussi kuormittuu jalkaterän ja nilkan
toistuvissa liikkeissä, kuten juoksussa, kävelyssä ja hypyissä. Kuormituksen
aiheuttaa voimakas toistuva nilkan ojennus, jolloin limapussi puristuu tavallista
enemmän jänteen ja luun väliin. Vaivan voivat myös aiheuttaa epäsopivat kengät, ylipronaatio tai akillesjänteeseen kohdistuneet vammat. (Walker 2014,
236.) Prenticen (2014, 512) mukaan vaiva syntyy useimmiten kengistä, jotka
puristava ja hankaavat kantapäätä.
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Vamman oireena on kantapään kipu, joka tuntuu liikkuessa ja palpoidessa.
Kantapään alue ja erityisesti akillesjänne on arka ja turvotusta voi olla havaittavissa kantapään molemmin puolin. Hoitamattomana limapussi voi repeytyä
ja aiheuttaa muita akillesjänteen ongelmia. Jalkaterän ojennusliike voi aiheuttaa kipua ja näin rajoittaa liikkumista. (Prentice 2014, 512; Walker 2014, 236.)
Ensisijainen hoitomuoto on tulehduksen hoito. Kuntoutuksena ja ennaltaehkäisynä toimivat nilkan ja pohkeen alueen harjoitteet, joilla vahvistetaan lihaksia sekä lisätään liikkuvuutta. Tarvittaessa tulee hankkia isommat kengät,
joissa kantapään alueella on enemmän tilaa. (Prentice 2014, 512; Walker
2014, 236.)
Tarsaalitunnelioireyhtymässä säärihermo on puristuksissa sisäkehräksen
eli mediaalimalleolin seudulla. Tarsaalitunnelioireyhtymä voi aiheutua nilkan
vääntymis- tai ruhjevammasta tai säären ja pohkeen alueella olleesta vammasta. Vaivan taustalla voi olla myös jalkaterän sisäkaaren romahdus tai nilkan mediaalisissa jänteissä esiintyvä liikarasitus, tulehdus tai vamma. Hermoa
voi myös puristaa tapaturman jälkeinen turvotus ja arpikudos. (Orava 2012,
81–82; Stolt & Saarikoski 2016, 309–310.)
Vamma on tunnistettavissa kivusta ja polttavasta tunteesta jalkaterän ja nilkan
seudulla, mediaalimalleolin alla tai takana, sääressä sekä tuntohäiriöistä jalkapohjassa. Lisäksi voi olla havaittavissa turvotusta nilkan sisäsyrjällä sekä lihasten heikkoutta jalkaterässä. Kipua esiintyy kuormituksessa ja urheiltaessa
ja puristava jalkine voi pahentaa tilannetta. Kipu on seurausta hypyistä, voimakkaista äkillisistä ponnistuksista tai juoksusta. Ensihoitona ovat lepo, oireita
aiheuttavan rasituksen vähentäminen ja tulehduksen hoito. Nilkan ja jalkaterän lihasten harjoitukset ja mobilisointi ovat osa hoitoa lievissä tapauksissa.
Tukiside tai teippaus kantapään alueella voivat myös auttaa. Ennaltaehkäisyssä tärkeää on oikeanlaisten kenkien ja tarvittaessa jalan asentoa korjaavien pohjallisten käyttö. (Orava 2012, 81–82; Stolt & Saarikoski 2016, 309–
310.)
Severin taudissa, tunnetaan myös nimellä kantaluun apofysiitti, esiintyy kipua
kantapään alueella rasituksen aikana sekä heti rasituksen jälkeen. Liikkeelle-
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lähtökipu on tyypillistä. Vaiva esiintyy useimmiten molemminpuolisena, sitä tavataan tyypillisimmin 6−12-vuoden ikäisillä ja se liittyy kasvupyrähdyksiin. Vaivasta puhutaankin myös nimellä kantapään kasvukivut. Oireiden taustalla on
kantaluun nopea kasvu suhteessa jalkapohjan kalvoon ja akillesjänteeseen,
jotka kiinnittyvät kantaluuhun. Tämä aiheuttaa jänteisiin venytystä ja seurauksena syntyy kipua jänteen kiinnityskohtaan, jänteisiin ja luuhun. Kantaluun sivuilla voi olla havaittavissa turvotusta ja painettaessa kantaluuta molemmilta
sivuilta, esiintyy kipua. Jalkapallokengät saattavat pahentaa oireita. (Atanda
ym. 2011, 285–291; Orava 2012, 103–105; Kauranen 2017, 506–507; Stolt
ym. 2017, 587.)
Tauti vaivaa yleisimmin runsaasti urheilua harrastavia poikia. Eritoten erilaiset
pallopelit, kuten jalkapallo, hyppylajit ja juokseminen altistavat vaivalle ja oireet usein yhdistetään tiettyyn urheilulajiin. Taudin esiintyvyys urheilua harrastavilla lapsilla on noin 10–15 %. Oireet voivat kestää kahdesta kuukaudesta
jopa kahteen vuoteen. Tyypillisesti vaivan taustalla esiintyy liikerajoituksia nilkkanivelessä sekä pohjelihasten ja akillesjänteen kireydet ovat tyypillisiä löydöksiä. Pidempäänkin jatkuneessa taudissa ennuste on hyvä. Tärkeimpänä
hoitona on lepo ja kivut helpottavatkin yleensä levossa välittömästi. Kuitenkaan siitä, kuinka pitkä lepojakso on tarpeen, ei ole tarkkaa tietoa. Akuutissa
taudin vaiheessa hoitomuotona toimivat tukisidokset, kylmähoito sekä tulehduskipulääkkeet. Kantaluuhun kohdistuvan kuormituksen minimoiseksi ja kipujen helpottamiseksi apua saadaan kantakorotuksista ja kantapään alla pidettävistä pehmusteista. Myös pohjallisten, hyvien jalkineiden ja pohjelihasten kuntouttamisen avulla pystytään lievittämään kipuja. (Atanda ym. 2011, 285–291;
Orava 2012, 103–105; Kauranen 2017, 506–507; Stolt ym. 2017, 587.)
5.3

Iho- ja kynsivaivat urheilussa

Mustunut varpaankynsi syntyy useimmiten tilanteissa, joissa kynsi joutuu
alttiiksi iskuille. Muita aiheuttajia ovat liian pienet ja kapeat kengät sekä liian
pitkiksi jätetyt varpaankynnet, jolloin kynsi ottaa kiinni kengän kärkeen. Voimat, jotka kohdistuvat kynsiin ja jalkaterään, ovat urheillessa moninkertaiset ja
siitä johtuu nimitys urheilijan varpaankynsi. Vaiva on varsin yleinen urheilijoilla,
jopa 90 % urheilijoista kärsii kyseisestä vaivasta. Ennaltaehkäisyn kannalta
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tärkeää on riittävän tilavien kenkien ja sukkien käyttö. (Walker 2014, 248; Peterson & Renström 2017, 559; Stolt ym. 2017, 493, 506.)
Kynsi voi mustua kokonaan tai siinä voi esiintyä pieniä tummia pisteitä tai laikkuja. Kynsi mustuu ja on kivulias kynnen alle kerääntyneen verenvuodon ja
kudoksiin kohdistuvan paineen seurauksena. Vaurioitunut varpaankynsi voi
pudota itsekseen tai se voi olla aiheellista poistaa. Jotta vältytään tulehduksilta, kynsipatja on tärkeä suojata. Kynnen alle kertynyttä verta voi olla aiheellista poistaa tapauksissa, joissa verenvuotoa esiintyy yli 25 % alueella kynsipatjaa. Näin saadaan helpotettua painetta ja sen myötä kipu helpottuu. (Walker 2014, 248; Peterson & Renström 2017, 559; Stolt ym. 2017, 493–494.)
Sisäänkasvaneessa kynnessä on kyse tilanteesta, jossa kynnen reuna on
päässyt tunkeutumaan kynnen viereiseen pehmytkudokseen. Vaivana tämä
on erittäin kivulias ja voi merkittävästi haitata jokapäiväistä elämää. Kynsivalli
voi tulehtua ja märkiä ja koko varvas saattaa olla turvonnut ja punainen. Tilanteen pahentuessa tulehdus voi edetä koko jalkaterän alueelle. Kipu voi olla
niin voimakas, ettei kenkiä pysty käyttämään. Urheilijan kohdalla vaikutukset
näkyvät kävely- ja juoksutekniikan muutoksina. (Walker 2014, 249; Stolt ym.
2017, 500.)
Aiheuttajana ovat usein liian pienet ja puristavat kengät sekä sukat. Tällöin
kynnen reunat painautuvat herkemmin ihoa vasten. Puristus myös lisää hikoilua ja hikoilun myötä kynsi pehmenee ja näin se pääsee helpommin painumaan ihon sisään. Kynnen reuna voi lähteä kasvamaan ihon sisään myös
trauman seurauksena esimerkiksi kynnen hangatessa kengän kärkeen. Myös
kynsien vääränlainen leikkaaminen lisää riskiä. Kynsiä ei saa leikata liian lyhyeksi eikä kynnen reunoja saa pyöristää. Oire vaivaa usein urheilijoita ja esimerkiksi jalkapallokengät lisäävät riskiä. (Prentice 2014, 884; Peterson & Renström 2017, 559; Stolt ym. 2017, 494–497.)
Ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää on oikeankokoisten kenkien ja sukkien
käyttö sekä kynsien oikeanlainen leikkaaminen. Nämä ovat myös hoitokeinoja
silloin, kun vaiva on jo päässyt syntymään. Myös jalkahygieniasta huolehtiminen on tärkeää. Ammattilaisen vastaanotolla kynnen reunan alle voidaan lait-
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taa eristenauha paineen helpottamiseksi sekä kynnen kasvun ohjaamiseksi oikeaan suuntaan. Kynnenoikaisuhoidon avulla voidaan myös vaikuttaa kynnen
kasvusuuntaan ja oikoa kuperaa kynttä. Kynsien rasvaaminen on myös tärkeää, sillä se pehmittää kynsiä ja kynsinauhoja. (Walker 2014, 249; Stolt ym.
2017, 497–501.)
Jalkasieni on sieni-infektio, jonka yleisin muoto on varvasvälisilsa. Se alkaa
useimmiten pikkuvarpaan välistä. Hoitamattomana vaiva voi levitä jalkapohjaan, kynsiin ja jalkaterän alueelle. Infektoitunut alue punoittaa ja iho voi halkeilla, vettyä ja hilseillä sekä siinä esiintyy kutinaa ja polttelua. Vaiva leviää
helposti henkilöltä toiselle ja se tarttuu helpoiten kosteissa ja yleisissä tiloissa,
joissa liikutaan paljain jaloin, kuten pukuhuoneissa ja yleisissä suihkutiloissa.
(Walker 2014, 64; Stolt & Saarikoski 2016, 288; Peterson & Renström 2017,
560.)
Infektio tarttuu helposti ihorikkojen kautta. Urheillessa iho altistuu rasitukselle
ja vaiva on varsin yleinen urheilijoilla. Siitä johtaa nimitys urheilijan jalka.
Koska sieni viihtyy kosteissa oloissa, hikoilu lisää vaivan esiintymistä ja se leviää helposti sukkien ja kenkien sisällä. Liian ahtaiden kenkien käyttö lisää hikoilua ja siksi olisikin tärkeää käyttää tarpeeksi hengittäviä ja tilavia kenkiä.
Hoitona on jalkojen hygieniasta huolehtiminen, huolellinen kuivaaminen ja sienitulehduksen hoito paikallisesti levitettävällä sienitulehduslääkkeellä. Vaivan
ehkäisemiseksi on tärkeää huolehtia jalkojen päivittäisestä pesusta ja varvasvälien huolellisesta kuivaamisesta sekä käyttää yleisissä suihkutiloissa ja pukuhuoneissa esimerkiksi suihkusandaaleja. (Walker 2014, 64; Stolt & Saarikoski 2016, 288; Stolt ym. 2017, 480–481.)
Hiertymä. Kun tietylle ihoalueelle kohdistuu painetta ja hankausta, seurauksena on hiertymärakkula eli vesikello. Se on yleisin ihovaurio, josta kärsivät
eniten urheilijat. Prenticen (2014, 881) mukaan etenkin jalkapalloilijat kärsivät
vaivasta. Erityisesti niissä lajeissa, joissa kengät aiheuttavat hankausta ja painetta jalkaterään, ihoon syntyy kivuliaita, kohollaan olevia nesterakkuloita.
Rakkulan sisällä oleva neste on väriltään yleisimmin kirkasta. Jos syvempi
ihonalaiskudos on vaurioitunut, voi rakon sisällä oleva neste värjäytyä punaiseksi tai siniseksi verenvuodon johdosta. Rakot paranevat noin viikossa.
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Jos rakko haittaa urheilemista, voidaan se puhkaista puhtaalla neulalla. Hiertymä tulee suojata puhtaalla siteellä. Jalkaterässä esiintyvät asentomuutokset
altistavat hiertymille. Erilaiset pehmusteet sekä kuormitusta tasaavat ja iskuavaimentavat pohjalliset sekä jalkaterän toiminnalliset harjoitteet ehkäisevät
rakkojen syntyä. Ennaltaehkäisyn kannalta oleellisinta ja tärkeintä on oikeanlaisten kenkien käyttö. (Prentice 2014, 881; Walker 2014, 65; Stolt ym. 2017,
466–470.)
Känsä on tarkkarajainen ihopaksunnos, joka syntyy luisen ulokkeen painaessa kengän sisäpintaa vasten. Varpaiden virheasennot, kuten vasaravarvas,
voi johtaa känsän syntymiseen varpaan päälle. Känsiä voi esiintyä myös varvasväleissä, johtuen liian kapeiden kenkien käytöstä. Taustalla voi olla myös
hikoilu, joten varvasvälien puhtaana pitäminen ja huolellinen kuivaaminen on
olennaista. Hoidon kannalta on tärkeää selvittää vaivan syntyyn vaikuttaneet
taustatekijät. Hankaus ja paine ovat vaivan aiheuttajia, joten riittävän tilavien
kenkien käyttö on ennaltaehkäisyssä oleellista. Känsä on yleensä kivulias, joten siihen kohdistuvaa painetta pyritään välttämään ja sen seurauksena jalkaterät kuormittuvat virheellisesti. Tämä aiheuttaa pystyasennon ja kävelyn muutoksia. Lisäpaineen välttämiseksi känsä voidaan suojata ja keventää yksilöllisesti valmistettujen ortoosien avulla. Tukipohjalliset sekä jalkaterän lihasten
voimistelu ennaltaehkäisevät känsien syntymistä. (Prentice 2014, 881; Walker
2014, 66; Saarikoski & Stolt 2016, 273–275; Peterson & Renström 2017, 560.)
Kovettuma. Ihoon kohdistuvan ulkoapäin tulevan paineen ja hankauksen seurauksena iho paksuuntuu ja syntyy liikasarveistumaa eli kovettumaa. Urheilu
ja liikkuminen aiheuttavat mekaanista rasitusta ihoon, joten ihon paksuuntuminen toimii suojareaktiona näitä lisärasituksesta syntyneitä voimia kohtaan.
Näiden puolustusreaktion seurauksena syntyneiden kovettumien hoitona on
säännöllinen ihon rasvaus, jonka avulla iho pysyy joustavana. Laaja-alaisemmat kovettumat vaativat huomiota ja niissä oleellisinta on selvittää kovettuman
synnyn aiheuttaja. Tyypillisimmät kovettuma-alueet sijaitsevat päkiällä ja kantapäissä sekä pikku- ja isovarpaan alla johtuen korkeakaarisesta jalasta. Liian
pienten, varsinkin kapeiden ja lyhyiden, kenkien käyttö aiheuttaa usein kovettumia. Kuiva iho on myös alttiimpi kovettumille, joten säännöllinen jalkojen rasvaus ennaltaehkäisee kovettumien muodostumista. Jos kovettumien taustalla
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ovat sisäsyntyiset tekijät, kuten jalkaterän toiminta- ja asentovirheet, hoitomuotona toimivat jalkaterän lihasten vahvistaminen ja venyttely sekä yksilölliset tukipohjalliset ja varvasortoosit. (Prentice 2014, 880; Walker 2014, 66; Peterson & Renström 2017, 560; Stolt ym. 2017, 460–465.)
Syylä on hyvänlaatuinen kasvain ihossa, joka aiheutuu HPV- eli papilloomaviruksesta. Vaiva tarttuu ja leviää helposti. Sen tunnistaa mustista pisteistä,
jotka voivat esiintyä yksittäin tai ryppäinä, yleisimmin jalkapohjan alueella.
Vaiva on sinänsä harmiton, mutta se voi kuitenkin tuottaa kipua esimerkiksi
kävellessä. Ennaltaehkäisykeinoja ovat jalkojen omahoidosta huolehtiminen,
jotta iho pysyy ehjänä sekä sandaalien käyttö yleisissä puku-, sauna- ja suihkutiloissa. Leviämisen ehkäisemiseksi hoito pitää aloittaa mahdollisimman nopeasti. Hoitokeinoja ovat muun muassa salisyylihappoa sisältävän valmisteen
käyttö, jäädytyshoito tai syylälaastarien käyttö. Jalkaterapeutin vastaanotolla
syyläkudosta voidaan poistaa. Syylän juuret ovat syvällä ihossa, joten suositeltavaa on useamman kerran hoitosarja, jotta syylä saadaan tuhottua kokonaan. (Walker 2014, 66; Stolt & Saarikoski 2016, 287; Peterson & Renström
2017, 560–561.)
5.4

Ennaltaehkäisy

Loukkaantumiset ovat urheilijalle aina haitallisia, koska vammojen myötä harjoittelu häiriintyy ja kehitys hidastuu. Seurauksena voi olla myös koko urheiluuran päättyminen. (Leppänen & Löfgren 2017, 9.) Orava ja Miettinen (2017,
125) korostavat ravinnon, levon ja harjoittelun keskinäistä tasapainoa ja huomioimista, jolloin palautuminen on optimaalisinta. Vaikka kaikkia urheiluvammoja ei pystytäkään välttämään, on olemassa paljon tutkimustietoa siitä, että
monet urheiluvammat olisivat ennaltaehkäistävissä. Ilman kontaktia syntyneistä alaraajoihin kohdistuneista urheiluvammoista jopa 70 % olisi ennaltaehkäistävissä harjoittelulla, joka kehittää monipuolisesti sekä lihasvoimaa, tasapainoa että liikehallintaa. Kun nämä kaikki osa-alueet otetaan osaksi arkipäivää, niitä harjoitellaan säännöllisesti ympärivuotisesti sekä huomioidaan liikkeiden oikea suoritustekniikka ja laatu, urheiluvammojen ennaltaehkäisy on
tehokasta. Urheiluvammojen ennaltaehkäisyn havainnollistamiseen voidaan
käyttää neljän vaiheen prosessikaaviota esitettynä kuvassa 8. (Leppänen &
Löfgren 2017, 9–15.)
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1. Selvitetään lajille tyypilliset
urheiluvammat

2. Selvitetään urheiluvammojen
syntymekanismi ja riskitekijät

Urheiluvammojen
ennaltaehkäisy

4. Arvioidaan toimenpiteet

3. Toimenpiteet urheiluvammojen
ehkäisyyn

Kuva 8. van Mechelenin urheiluvammojen ennaltaehkäisyn neljän vaiheen malli (mukaillen
Leppänen & Löfgren 2017)

Kuvassa 8 esitetään van Mechelenin urheiluvammojen ennaltaehkäisyn neljän
vaiheen malli. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään lajissa tapahtuvat urheiluvammat ja niiden vakavuus. Tämän jälkeen selvitetään niiden synty- ja riskitekijät ja kolmannessa vaiheessa suunnitellaan toimenpiteet niiden ennaltaehkäisyyn. Valittujen ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toimivuus arvioidaan viimeisessä vaiheessa. (Leppänen & Löfgren 2017, 10.)
Kuvan 9 kymppiympyrässä kuvataan urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn vaikuttavia toimenpiteitä. Ympyrä koostuu kymmenestä eri tekijästä, jotka kaikki
vaikuttavat urheiluvammojen syntyyn. (Ahonen & Parkkari 2011, 18–22.)

Kuva 9. Kymppiympyrä (mukaillen Ahonen & Parkkari 2011)
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Toimenpiteet pitävät sisällään lajin luonteen, psyykkiset ja fyysiset tekijät sekä
tukitoimet urheilussa. Jotta palautuminen ja kehittyminen olisi optimaalisinta,
on huolehdittava riittävän energiansaannin, unen ja levon lisäksi mm. huoltavista ja palauttavista harjoitteista, alkulämmittelystä sekä loppujäähdyttelystä
ja erilaisista lihashuoltotoimista. (Ahonen & Parkkari 2011, 18–22.)
6

OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa opas tuotekehitysprosessin mukaisesti valmentajille ja huoltajille jalkapalloilijoiden yleisimmistä urheiluvammoista sekä iho- ja kynsivaivoista jalkaterän alueella. Oppaassa tuomme lisäksi esille jalkaterapeutin työnkuvaa. Opas toteutetaan sähköisenä oppaana
PDF-dokumenttina, jolloin se on helposti saatavilla. Opasta voidaan käyttää
erilaisissa koulutustilaisuuksissa sekä sitä voidaan kuljettaa mukana esimerkiksi jalkapallojoukkueen huoltolaukussa.
Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa valmentajien ja huoltajien tietoutta jalkaterapeutin työnkuvasta sekä tuoda tietoisuuteen erilaisia jalkaterän urheiluvammoja sekä iho- ja kynsivaivoja. Pitkän ajan tavoitteena voidaan pitää jalkaterän vammojen ja vaivojen ennaltaehkäisyn tehostumista sekä jalkaterapiapalveluiden hyödyntämistä jalkapalloilijoiden jalkaterän urheiluvammojen sekä
iho- ja kynsivaivojen hoidossa.
Toimeksiantajana työssä toimii Suomen Palloliitto ry, joka on harrastajamäärältään Suomen suurin urheilun lajiliitto. Suomen Palloliitto ry on perustettu
vuonna 1907, se on liittynyt kansainväliseen jalkapalloliittoon (FIFA) 1908 ja
Euroopan jalkapalloliittoon (UEFA) 1954. Suomen Palloliittoon kuuluu 1000 jäsenseuraa, ja rekisteröityjä pelaajia on yli 140 000. FIFAn jäsenenä Suomen
Palloliitto ry vastaa Suomen jalkapallo- ja futsaltoiminnasta sekä näiden kehittämisestä. Suomessa toiminta on jaettu yhteentoista piiriin, joista jokainen piiri
vastaa oman alueensa jalkapallo- ja futsaltoiminnasta. (Suomen Palloliitto
s.a.)
Palloliiton toiminta-ajatus kiteytettynä yhteen lauseeseen on ”Jalkapalloa jokaiselle”, jonka takana on ajatus siitä, että jalkapalloharrastus olisi kaikille
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avointa, riippumatta etnisestä taustasta, uskonnosta tai sukupuolesta. Missiona eli toiminta-ajatuksena on viestiä laajasti toiminnan yhteiskunnallisesta
tehtävästä sekä sen monipuolisuudesta. Liiton arvoja ovat luotettavuus, iloisuus, yhteisöllisyys ja menestys. Liiton arvojen mukaisesti suomalaisessa jalkapallossa näkyvät luottamus, iloisuus, yhteisöllisyys sekä menestys, jotka
ovat seurausta pitkäjänteisestä työstä. Kaikkiin näihin arvoihin pohjautuen tulee ihmisen voida hyvin jalkapallokentän äärellä ja itse kentällä. (Suomen Palloliitto s.a.; Suomalaisen jalkapallon ja futsalin toimintasuunnitelma 2019 s.a.,
2; Visio, missio, strategia s.a.)
7

TUOTEKEHITYSPROSESSI

Valitsimme tuotekehitysprosessin malliksi Jämsän ja Mannisen (2000) mallin,
jonka mukaan tuotekehitysprosessi voidaan eritellä viiteen vaiheeseen. Kuva
10 havainnollistaa, kuinka tuotekehitysprosessin vaiheiden mukaisesti tuotimme oppaan jalkaterän urheiluvammojen sekä iho- ja kynsivaivojen havainnointiin. Opas perustuu teoria- ja tutkimustietoon sekä näiden pohjalta toteutettuun Webropol-kyselyyn. Kyselyn kohdejoukko valittiin harkinnanvaraisesti
ja vastaajina oli sekä mies- että naisjalkapalloilijoita (n=44).
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Kuva 10. Tuotekehitysprosessin vaiheet (mukaillen Jämsä & Manninen 2000)

Kuten kuvasta 10 nähdään, prosessin eri vaiheet etenevät alun kehittämistarpeiden ja ongelmien tunnistamisesta tuotteen viimeistelyyn. Välissä ovat idea, luonnostelu- ja kehittelyvaihe. Vaikka prosessin etenemisessä on erotettavissa selkeästi eri vaiheet ja toiminta etenee vaihe vaiheelta, vaiheissa voidaan kesken prosessin palata myös taaksepäin ja näin myöhemmin tarkentaa
esimerkiksi alun kehittämistarvetta. (Jämsä & Manninen 2000, 28.)
7.1

Ongelma- ja kehittämistarve

Jämsän ja Mannisen (2000, 29) mukaan potilas- ja asiakaskyselyt ovat yksi
tapa kerätä arviointitietoa organisaation toiminnasta sekä nykyisistä olemassa
olevista palveluista ja niiden avulla pyritään kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluja. Toteutimme talvella 2019 jalkapalloilijoille Webropol-kyselyn, jossa
kartoitimme jalkaterän ongelmien yleisyyttä sekä jalkaterapia-alan tunnettavuutta. Tulosten perusteella (liite 3) kävi ilmi, että jalkaterän urheiluvammojen
sekä iho- ja kynsivaivojen esiintyvyys on jalkapalloilijoilla yleistä. Jalkaterapia
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on Suomessa laajalti tuntematon ala ja Webropol-kyselystä saadut tulokset
(liite 3) vahvistivat tätä tietoa. Tämän perusteella voidaan päätellä, ettei jalkaterapian mahdollisuuksia urheiluseuroissa hyödynnetä vielä riittävästi. Lisäksi
urheilujalkaterapian hyödyistä löytyy heikosti tutkittua tietoa. Näin ollen tiedon
lisäämiselle on tarvetta, jotta jalkaterän vammoihin ja vaivoihin osattaisiin
puuttua entistä paremmin sekä jalkaterapeuttien osaamista alettaisiin hyödyntämään urheiluseuroissa.
Oppilaitokset ja korkeakoulut toteuttavat myös tutkimuksia, joiden avulla he
keräävät tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytänteistä sekä nykytilanteesta. Tietojen pohjalta pystytään analysoimaan organisaation kehittämistarpeita. (Jämsä & Manninen 2000, 29.) Löysimme oppilaitoksemme jalkaterapia-alan opinnäytetöiden aihepankista aiheen jalkaterapian mahdollisuudet urheiluseuroissa. Tartuimme ideaan, ja lähdimme suunnittelemaan ja pohtimaan, kuinka jalkaterapeutit voisivat olla osana urheiluseuroja. Otimme yhteyttä Suomen Palloliittoon (SPL) kartoittaaksemme yhteistyömahdollisuuksia.
Halusimme myös selvittää, olisiko tarvetta tiedon lisäämiselle jalkapalloilijoiden jalkaterän vammoista ja vaivoista. SPL oli halukas yhteistyöhön, jonka jälkeen lähdimme suunnittelemaan työn toteuttamista.
Lähdettäessä kehittämään kokonaan uutta tuotetta, kehittämistarpeen tunnistamisen ja tuotteistamisprosessin kautta edetään uuteen tuotteeseen (Jämsä
& Manninen 2000, 30). Olimme alkusyksystä 2018 puhelinyhteydessä yhdyshenkilöömme, miesten A-maajoukkueen päävalmentajaan Markku Kanervaan,
jolta saimme kokemukseen pohjautuvaa tietoa siitä, että iho- ja kynsivaivoja
esiintyy jalkapalloilijoilla paljon. Myös lajikuvaus tukee tätä tietoa. Näiden seikkojen lisäksi jalkapalloilijoiden jalkaterän urheiluvammojen sekä iho- ja kynsivaivojen yleisyyden tutkiminen on ollut vähäistä eikä aikaisemmin ole tehty
opasta, jossa käsiteltäisiin juuri jalkaterän alueen urheiluvammoja sekä iho- ja
kynsivaivoja. Näiden tietojen valossa uuden tuotteen kehitteleminen tuli ajankohtaiseksi.
7.2

Ideavaihe

Kun on saatu varmuus kehittämistarpeesta, käynnistetään ideavaihe, jossa
ongelmiin etsitään ratkaisuja erilaisten keinojen avulla (Jämsä & Manninen
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2000, 35). Aloitimme ideavaiheen pohtimalla itsenäisesti oppaan sisältöä. Tämän jälkeen esitimme idean opinnäytetyömme ohjaajille, joilta saimme kehitysideoita, jotka otimme huomioon opasta ideoidessa. Esitimme idean oppaasta myös toimeksiantajallamme, jolta saimme kehittävää palautetta.
Otimme palautteet huomioon ja niiden myötä ennaltaehkäisy tuli osaksi
opasta.
Uudistettaessa jo olemassa olevaa valmista tuotetta, saattaa ideavaihe olla
hyvinkin lyhyt. Vastaavasti kokonaan uuden tuotteen kehittäminen vaatii erilaisten lähestymis- ja työtapojen käyttöä, jolloin kyseeseen tulevat eri ongelmanratkaisumenetelmät sekä luova toiminta. (Jämsä & Manninen 2000, 35.)
Lähdimme etsimään tutkittua tietoa jalkaterän urheiluvammoista sekä iho- ja
kynsivaivoista. Varsin nopeasti kävi ilmi, että tutkimustietoa niistä löytyy niukasti. Päädyimme tekemään Webropol-kyselyn (liite 3), jossa selvitimme jalkapalloilijoiden vamma- ja vaivahistoriaa jalkaterän alueella.
Ideoidessamme tuotetta yhdessä ohjaajien ja toimeksiantajan kanssa, lopputuloksena päädyimme tuottamaan jalkapalloilijoiden huoltajille ja valmentajille
oppaan jalkaterän urheiluvammojen sekä iho- ja kynsivaivojen havainnointiin.
Jalkaterapeutin ydinosaamisalueet on myös tuotu esille oppaassa. Opas rajattiin jalkaterän alueelle, koska jalkaterän urheiluvammat sekä iho- ja kynsivaivat ovat jalkaterapeutin erikoisosaamista. Lisäksi perehdyttyämme aiempiin
tutkimuksiin huomasimme, että useimmissa tutkimuksissa juuri jalkaterän
vammat ja vaivat jäävät vähälle huomiolle tai niistä ei ole mainittu ollenkaan.
7.3

Luonnosteluvaihe

Luonnosteluvaihe käynnistetään, kun on saatu varmuus siitä, millaista tuotetta
lähdetään suunnittelemaan ja valmistamaan (Jämsä & Manninen 2000, 43).
Aloitimme luonnosteluvaiheen syksyllä 2018. Tutustuminen aikaisempaan tutkimustietoon auttaa tuotteen asiasisällön rajaamisessa ja selvittämisessä ja
ulkomaiset artikkelit voivat toimia alan kehittämisen kärkenä (Jämsä & Manninen 2000, 47). Kansainväliset tutkimukset (liite 4) ovat kantaneet olennaisen
osan luomamme oppaan teoriapohjasta. Näiden lisäksi ajankohtainen kirjallisuus, sekä kotimainen että kansainvälinen, sekä Webropol-kysely, luovat poh-
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jan oppaan sisällölle. Tiedonhaun olemme toteuttaneet käyttämällä ScienceDirect- ja PubMed -tietokantoja sekä Google Scholar -hakupalvelua sekä
olemme hyödyntäneet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä muiden
kirjastojen kirjastopalveluita. Tiedonhaussa on huomioitu kohderyhmä koko
prosessin ajan. Jämsän ja Mannisen (2000, 50) mukaan asiantuntijatietojen
hyödyntäminen pitää sisällään tutustumista tuotteen tekemisessä opastavaan
kirjallisuuteen, jonka avulla saadaan tietoa eri työvaiheista ja -menetelmistä.
Oppaan tekemisessä on hyödynnetty kirjallisuutta, joissa käsitellään hyvän
oppaan kriteerejä sekä niiden taustalla olevia tekijöitä.
Roivaksen ja Karjalaisen (2013, 119) mukaan opasta laatiessa lähtökohtana
toimii kohderyhmä ja olennaista on selvittää, mistä he ovat kiinnostuneita ja
mitä he tarvitsevat. Opasta luonnosteltaessa huomioimme asiakasprofiilin eli
jalkapalloilijoiden huoltajat ja valmentajat. Oppaan sisällöstä, siitä mikä koetaan tärkeäksi oppaaseen sisällyttää, kysyttiin myös mielipiteitä kohderyhmältä eli jalkapallon pelaajilta. Jämsän ja Mannisen (2000, 44) mukaan tuotteen ensisijaisia käyttäjiä eivät välttämättä ole asiakkaat, vaan he saavat hyödyn esimerkiksi henkilökunnan kautta. Loimme oppaan huoltajien ja valmentajien käyttöön ja heidän kauttaan toivomme myös pelaajien hyötyvän oppaan
sisällöstä.
Tuotteen laadun takaamiseksi on selvitettävä tuotteen suunnittelun ja valmistamisen taustalla olevat eri osa-alueet ja juurikin suunniteltavan tuotteen kannalta niistä oleellisimmat. Nämä ohjaavat suunnittelu- ja valmistusprosessia ja
huomioimalla eri osa-alueiden ydinkysymykset saavutetaan laadukas tuote.
(Jämsä & Manninen 2000, 43.) Haimme tutkimusluvan (liite 5) alkuvuodesta
2019 ja toteutimme Webropol-kyselyn helmikuussa 2019. Kyselyn avulla saatiin varmuus, että oppaassa olevat asiat pohjautuvat näyttöön ja tutkittuun tietoon. Kysely lähetettiin 69 jalkapalloilijalle, joista 44 vastasi kyselyyn. Webropol-kyselyn tuloksista (liite 3) selviää, että jalkapalloilijoilla (n=44) esiintyy jalkaterän yleisimpiä urheiluvammoja sekä iho- ja kynsivaivoja. Yleisimpiä olivat
iho- ja kynsivaivat (liite 3). Koko kyselyn viisi yleisintä vaivaa olivat mustunut
varpaankynsi, hiertymä, kovettuma, sisäänkasvanut kynsi ja känsä. Niiden
määrä viittaakin siihen, että jalkapalloilijat voisivat hyötyä jalkaterapeuttien
ammattiosaamisesta. Kyselystä selvisi myös, että jalkaterän urheiluvammoista
sekä iho- ja kynsivaivoista huolimatta vain kaksi (2) vastaajaa 44 vastaajasta
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on käynyt jalkaterapeutin vastaanotolla, jolloin yleisesti voidaan todeta, ettei
jalkaterapia-alaa tunneta hyvin (liite 3).
Lopputuloksena päädyimme luomaan oppaan niistä urheiluvammoista sekä
iho- ja kynsivaivoista, joita yli kymmenellä prosentilla tutkimukseen osallistuneista jalkapalloilijoista (n=44) on esiintynyt. Niitä oli yhteensä kolmetoista ja
ne olivat: isovarpaan tyvinivelen venähdys, jalkaterän murtuma ja rasitusmurtuma, severin tauti, kantakalvon tulehdus, syvän kantaluun takaisen limapussin tulehdus, mustunut varpaankynsi, sisäänkasvanut kynsi, jalkasieni, hiertymä, känsä, kovettuma ja syylä. Mortonin neurooma, seesamluun tulehdus ja
tarsaalitunnelioireyhtymä jäivät oppaan ulkopuolelle. (liite 3.)
7.4

Kehittelyvaihe

Kehittelyvaiheessa lähdetään etenemään luonnosteluvaiheen suunnitelman
mukaisesti eli hyödynnetään siellä valittuja eri ratkaisuvaihtoehtoja, periaatteita, rajauksia sekä asiantuntijayhteistyötä. Kun prosessin keskiössä on informaation jakaminen ja välittäminen eteenpäin, tuotekohtaisten työvaiheiden ja menetelmien käyttö siivittävät tuotteen tekemistä ja etenemistä. (Jämsä &
Manninen 2000, 54.) Lähdimme luonnosteluvaiheessa saatujen tietojen ja rajausten pohjalta suunnittelemaan oppaan sisältöä sekä käytettävyyttä. Huomioimme toimintaympäristön ja sen, että oppaan käyttö olisi mahdollisimman
monipuolista. Nämä olemme ottaneet huomioon niin, että opas on mahdollista
tulostaa kirjataittona tai nippuna, sen koko on A5 sekä se on saatavilla myös
PDF-tiedostona. PDF-muotoista opasta voidaan helposti hyödyntää koulutustilaisuuksissa ja se on käytettävissä myös esimerkiksi tablettitietokoneella ja
älypuhelimella. Olemme tulostaneet opasta työn edetessä, jotta olemme voineet tarkastella sen toimivuutta käytännössä ja tämän avulla muokata ja hioa
sitä entistä paremmaksi.
Usein terveys- ja sosiaalialan tuotteiden avulla välitetään informaatiota henkilökunnalle, yhteistyötahoille sekä asiakkaille. Informaation välityksessä pyritään täsmällisyyteen ja ymmärrettävyyteen sekä oleellista on huomioida vastaanottajan tiedontarve. Erilaiset esitteet ja ohjelehtiset, niin kutsutut painotuotteet, toimivat useimmiten informaation välittämisen tuotteena. Pyrkimyksenä on, että ydinajatus on tuotu esille niin selkeästi, että se aukeaa lukijalle
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ensilukemalla. Tätä edesauttavat huolellinen jäsentely ja otsikoiden muotoileminen. Myös värien ja eri kirjasinkokojen ja -tyyppien käyttö toimivat hyvinä tehostekeinoina. (Jämsä & Manninen 2000, 54–57.) Halusimme käyttää vain
mustaa väriä tekstissä, lukuun ottamatta kansilehteä, joten loimme kirjasinkoolla, palstajaoilla sekä huomiolaatikoilla selkeyttä luettavuuteen.
Organisaatioilla voi olla käytössään myös oma visuaalinen tyyli, joka on osa
sen imagoa ja silloin se voi määrittää tuotteen ulkoasun. Tämä voi helpottaa
tuotteen laadintaa, mutta se voi toimia myös rajoittavana tekijänä. (Jämsä &
Manninen 2000, 57.) Toimeksiantaja ei asettanut raameja siihen, minkälainen
oppaasta tulisi tehdä, vaan saimme luoda oppaan omien intressiemme mukaisesti. Oppaasta pyrimme tekemään selkeän, helppolukuisen ja visuaalisesti
miellyttävän näköisen, jossa kuitenkin huomioimme toimeksiantajan sekä oppilaitoksemme. Emme kuitenkaan saaneet toimeksiantajalta lupaa käyttää heidän logoaan, mutta huomioimme heidät värityksessä, jolloin päädyimme sinivalkoiseen väritykseen ulkoasussa.
Hyvän oppaan kriteerit
Torkkola ym. (2002, 34-46) ja Roivas ja Karjalainen (2013, 119) ovat listanneet, mitä on hyvä ottaa huomioon ohjeita laatiessa. Huomioimme nämä
opasta tehdessä, jotta pystyimme luomaan laadukkaan ja hyvän oppaan kriteerit täyttävän tuotteen. Olemme oppaassa huomioineet, kenelle ohje kirjoitetaan ja kuka sitä lukee. Lisäksi otsikoinnilla ja väliotsikoinnilla pyrimme helpottamaan lukijaa löytämään oleelliset osiot oppaasta. Selkeyden, täsmällisyyden
ja paremman luettavuuden vuoksi jokainen otsikko alkaa omalta sivultaan.
Torkkola ym. (2002, 41) korostaakin tyhjän tilan lisäävän rauhallisuutta sekä
mahdollistaa lukijalle tuumaustauon. Myös kappalejakojen avulla saimme luotua ymmärrettävyyttä ja selkeyttä. Selkeyden vuoksi emme myöskään käyttäneet lähdeviitteitä vaan kokosimme kaikki käyttämämme lähteet loppuun.
(Torkkola ym. 2002, 34–46; Roivas & Karjalainen 2013, 119.)
Torkkola ym. (2002, 40–42) mainitsee kuvien lisäävän mielenkiintoa ja ymmärrettävyyttä sekä täydentävän tekstiä ja parantavan sen luettavuutta. Kuvien käytössä on lisäksi huomioitava tekijänoikeudet. Lisäsimme oppaaseen
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havainnollistavia kuvia, joita olemme tarpeen mukaan muokanneet haluamaamme suuntaan sekä osan kuvista olemme ottaneet itse kuvattavan luvalla
(liite 6). Opasta lukiessa ongelmaksi voi muodostua kärsimättömyys johtuen
pitkästä ja vaikeaselkoisesta tekstistä. Tämä voisi vähentää motivaatiota oppaan lukemiseen (Roivas & Karjalainen 2013, 119). Näiden kaikkien edellä
mainittujen toimenpiteiden avulla olemme pyrkineet siihen, että opasta olisi
mahdollisimman mukava lukea, sieltä olisi helposti löydettävissä haluttu tieto
ja motivaatio oppaan lukemiseen säilyy.
Roivas ja Karjalainen (2013, 119) korostavat, että oppaan laadinnassa on
otettava huomioon myös eteenpäin jakelu sekä missä muodossa se laaditaan.
Luovutamme oppaan toimeksiantajallemme kahtena PDF-tiedostona, jotta sen
eteenpäin jakaminen on helppoa. Oppaan edelleen eteenpäin jakelusta huolehtii yhteyshenkilömme Sanna Pirhonen Suomen Palloliitto ry:stä.
7.5

Tuotteen viimeistely

Palautteiden ja kokemusten pohjalta käynnistyy tuotteen viimeistely, jossa hiotaan yksityiskohdat, laaditaan mahdolliset käyttö- ja toteutusohjeet sekä suunnitellaan tuotteen markkinointi ja jakelu. Palaute ja arviointi on tärkeää tuotteen kehittelyn eri vaiheissa. Tuotteen ollessa valmisteluvaiheessa, voidaan
sitä testata tuotteen tilaajilla ja asiakkailla. Palautetta olisi hyvä hankkia myös
henkilöiltä, joille tuote ei ole entuudestaan tuttu, jotta mahdollistetaan myös
kriittisen palautteen saaminen. (Jämsä & Manninen 2000, 80–81.)
Keväällä 2019 lähetimme oppaan toimeksiantajalle kommentoitavaksi ja pyysimme kirjallista palautetta oppaan sisällöstä ja ulkoasusta. Huomioimme toimeksiantajan palautteen ja teimme sen pohjalta viimeistelyjä oppaaseen.
Tämän jälkeen lähetimme oppaan Helsingissä toimivan urheiluseura Malmin
Ponnistajien valmentajille ja huoltajille kommentoitavaksi palautelomakkeen
(taulukko 1) kanssa. Toteutimme kyselyn Webropol-kyselynä, johon vastaaminen oli automaattisesti anonyymiä. Palautelomake on laadittu niin, että hyödyimme sieltä saaduista vastauksista mahdollisimman paljon lopullisen oppaan tekemisessä.
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Taulukko 1. Palautekyselyn tulokset
Kysymys

Vastaus
Kyllä Ei

En osaa
sanoa

1.
2.
3.
4.

Onko oppaan ulkoasu selkeä?
5
Onko teksti helposti ymmärrettävää?
5
Auttavatko kuvat vamma-alueen havainnoinnissa?
5
Koetko oppaasta olevan hyötyä vammojen havainnoin5
nissa?
5. Koetko oppaasta olevan hyötyä vammojen ennaltaeh4
1
käisyssä?
6. Kaipaatko oppaaseen jotain lisää tai / ja koetko, että siellä on jotain turhaa?
Vastaus 1:
Jalkaterän anatomia-sivu tuli hieman yllättäen, eikä se ehkä ihan lopussa tarjonnut enää
lisäarvoa työlle. Kaiken kaikkeaan selkeä työ. Olisi ollut mielenkiintoista lukea lisääkin spesifisti jalkapalloilijoiden vammoista. Jalkapallokenkien nauhoitusvinkki-osio oli täysin uutta
tietoa sisältävä, ja näin ollen yksi kiinnostavimmista sisällöistä!
Vastaus 2:
Kuvia voisi olla enempi. Ne auttavat aina. Antaako opas riittävästi tietoa ongelmien havainnointiin, jos oppaan käyttäjä on yhtään mitään asiasta tietävä? Eli siis tavallinen kentän tallaaja. Sivu 6. Eikö murtumassa mahdollisesti nouse myös kuume? Kuumotus nyt ainakin,
kuten useassa vammassa. Ja kun puhutaan jalkaterän murtumasta, niin eikö varpaan murtumasta voisi puhua omana osana, eikä vain mainita yhdessä ”laatikossa”. Sitten sivun 6
kohdassa ”Ensihoito”. Toisessa osiossa jäänyt sana kesken. No, mutta tällaista kommenttia. Toivottavasti auttoi jotakin ja vie oppaan valmistumiseen pikaisesti.
Vastaus 3:
👌

Kysymyksiä oli kuusi, joista yksi oli avoin kysymys. Muut viisi kysymystä olivat
strukturoituja kysymyksiä, joissa jokaisessa oli kolme vastausvaihtoehtoa:
kyllä, ei ja en osaa sanoa. Kysely lähetettiin kuudelle henkilölle ja kyselyyn
vastasi viisi. Strukturoituihin kysymyksiin saimme positiivista palautetta sekä
kolme vastaajaa antoi myös avoimeen kysymykseen palautetta, jotka on luettavissa taulukossa 3. Viimeistelimme oppaan saatujen palautteiden perusteella.
7.6

Valmis opas

Valmis opas on 31 sivua. Se sisältää teoreettiseen viitekehykseen pohjautuvaa tietoa kuudesta jalkaterän urheiluvammasta ja seitsemästä iho- ja kynsivaivasta. Lisäksi oppaassa on tuotu esille jalkapallon riskitekijöitä, vammojen
ja vaivojen ennaltaehkäisyä sekä jalkaterapeutin ydinosaamisalueita.
Opas alkaa sisällysluettelolla, joka helpottaa lukijaa löytämään tarvitsemansa.
Tämän jälkeen seuraavalla sivulla on alkusanat, josta tulee ilmi oppaan tarkoi-
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tus, tavoite ja sisältö. Seuraavaksi oppaassa esitellään lajille tyypilliset riskitekijät, jotta lukija ymmärtää, mitkä asiat jalkapallossa altistavat loukkaantumisille.
Jalkaterän urheiluvammat on havainnollistettu yhden kuvan avulla, johon on
merkitty jokaisen vamman kipukohta sekä sivunumero, jolta kyseinen vamma
löytyy. Vammojen havainnoinnin tueksi jalkaterän anatomiaa on havainnollistettu seuraavalla sivulla kuvien avulla. Vammoista on tuotu esille vamman
synty, vammalle altistavat tekijät, oireet, ensihoito, kuntoutus ja ennaltaehkäisy. Lisäksi olemme jokaisen vamman kohdalla esittäneet muutaman lisähuomion. Iho- ja kynsivaivat olemme havainnollistaneet jokaisen omalla kuvallaan, jotta vaivan hahmottaminen on selkeää. Näistä vaivoista olemme tuoneet esille samat aihealueet kuin urheiluvammoista.
Vammojen jälkeen oppaassa esitellään jalkaterapian ydinosaamisalueet, joita
ovat alaraajojen toimintakyvyn arviointi, apuvälineterapia, terveyttä edistävä
jalkaterapia, toimintoja tukeva terapia ja kliininen terapia. Näistä jokainen osio
on esitelty lyhyesti omalla kappaleellaan.
Loput oppaan sivuista käsittelevät vammojen ja vaivojen ennaltaehkäisyä.
Tuomme konkreettisesti havainnollistavien kuvien ja ohjeiden avulla esille jalkaterää vahvistavia harjoituksia. Olemme lisäksi koonneet ohjeet siitä, kuinka
valita sopiva jalkapallokenkä ja lopuksi vielä esittelemme kuvien kera kuusi
erilaista nauhoitusvinkkiä kengälle. Oppaan lopussa on lähdesivu ja sen jälkeen sivuja muistiinpanoja varten.
8

POHDINTA

Alusta asti meille oli selvää, että haluamme tehdä opinnäytetyön aiheesta,
joka liittyy urheiluun. Päädyimme hetken aihetta pohdittuamme, että haluamme valita urheilulajin, jolla on mahdollisimman suuri harrastajamäärä. Syvennyimme aiheeseen lisää ja loimme alustavan suunnitelman siitä, mitä lähtisimme työssä selvittämään. Aluksi ajatuksena oli käsitellä sekä nilkan ja jalkaterän alueen urheiluvammoja. Perehdyttyämme asiaan laajemmin, päädyimme rajaamaan nilkan alueen pois. Tähän vaikutti se, että tietoa etsiessä
varsin nopeasti kävi ilmi, että jalkaterä usein unohdetaan tai sitä vain lyhyesti
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sivutaan ja pääpaino keskittyy muihin alaraajavammoihin. Näin ollen halusimme keskittyä mahdollisimman tarkasti ja monipuolisesti juuri jalkaterän alueeseen. Lopulta rajasimme työn käsittelemään jalkaterän urheiluvammojen
esiintyvyyttä jalkapalloilijoilla.
Otimme yhteyttä Suomen Palloliitto ry:hyn (SPL) ja tiedustelimme heidän kiinnostustaan yhteistyöhön ja työmme toimeksiantajana toimimiseen. Keskusteltuamme heidän kanssaan selvisi, että jalkapalloilijoilla esiintyy paljon jalkaterän urheiluvammoja sekä iho- ja kynsivaivoja. Näin ollen he olivat innokkaita
lähtemään yhteistyöhön. Olimme heidän kanssaan säännöllisesti yhteydessä
ja puolin ja toisin ehdottelimme ajatuksia oppaan sisällöstä. Heiltä tuli ehdotus,
jos sisällyttäisimme oppaaseen myös urheiluvammojen hoito-osion. Oppaassa
esitellään lyhyesti jokaisen vamman ensihoito, mutta emme ole käsitelleet aihetta laajemmin, sillä varsinainen hoito-opas ei ollut työmme tarkoituksen mukaista, ja se olisi laajentanut työmme liian suureksi. Näin ollen päädyimme yhdessä toimeksiantajan kanssa rajaamaan laajemman hoito-osuuden osion
pois.
Ideavaihe oli pitkä ja monimutkainen, sillä opinnäytetyön toteutustapa muuttui
kesken opinnäytetyö prosessin. Alkuperäinen suunnitelmamme oli teettää kyselytutkimus jalkapallon pelaajille SPL:n kautta ja selvittää jalkapalloilijoiden
yleisimpiä jalkaterän vammoja ja vaivoja. Työn edetessä ja yhteydenpidon laajentuessa toimeksiantajan kanssa, ajatus kyselytutkimuksen tekemisestä väistyi kyselyn hankalan toteuttamisen vuoksi. Meillä oli ajatuksena, että jos lähdemme toteuttamaan kyselytutkimusta, haluamme sille mahdollisimman suuren otannan. Asiaa selvitellessä kävi ilmi, että talvi on ajankohtana huono, sillä
pelaajat ja valmentajat siirtyvät tällöin seurojen välillä ja osalla ei ole edes voimassa olevaa sopimusta. Näin meidän haluamamme luotettava ja iso otanta
ei olisi mahdollistunut. Pyrkimyksenämme oli luoda työ, joka tavoittaa mahdollisimman laajan joukon, koska olimme asettaneet yhdeksi tavoitteeksemme
tuoda jalkaterapiaa alana näkyvämmäksi. Ideaa pyöritellessämme, päädyimme tuotekehitysprosessin kautta luomaan oppaan, joka vastaa kehittämistarvetta sekä tavoitettamme.
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Ideavaihe oli pääosin tutkimusten ja kirjallisuuden läpikäymistä sekä tiedon etsimistä eri tietokannoista. Koimme tämän vaiheen hyvin hankalaksi, sillä aiheesta löytyi hyvin vähän tietoa. Lähes kaikki aiemmat tutkimukset käsittelivät
pelkästään nilkan alueen urheiluvammoja, jalkaterän ollessa ainoastaan mainittuna yhtenä kokonaisuutena, ilman sen suurempia erittelyjä. Opinnäytetyömme ohjaajat ehdottivatkin meille, että toteuttaisimme kyselyn jalkaterän
vammojen yleisyydestä, jotta saisimme tutkittua tietoa aiheesta ja sen pohjalta
saisimme varmuuden oppaassa esiteltävistä vammoista ja vaivoista. Tartuimme ohjaajien ehdotukseen. Lisäsimme vammojen ja vaivojen lisäksi kyselyyn osion jalkaterapia-alan tunnettavuudesta ja hyödyntämisestä osana jalkaterän vammojen hoitoa, jotta saisimme myös siitä aihealueesta tutkittua tietoa.
Näin pääsimme luomaan kyselyn, jonka jälkeen oppaan luonnostelu- ja kehittelyvaihe sujuivat suunnitelmien mukaisesti.
Tuotteen viimeistelyssä otimme huomioon palautteet, joita saimme toimeksiantajaltamme sekä palautetutkimukseen osallistuneilta huoltajilta ja valmentajilta. Olemme lopputulokseen todella tyytyväisiä. Oppaan visuaalinen ilme on
selkeä ja sisältö on luotu helposti ymmärrettäväksi. Sen sisältö vastaa opinnäytetyön tarkoitusta (opas jalkaterän urheiluvammojen sekä iho- ja kynsivaivojen havainnointiin) ja tavoitetta (lisätä huoltajien ja valmentajien tietämystä
jalkaterän urheiluvammoista sekä iho- ja kynsivaivoista).
Opinnäytetyö oli menetelmällisesti tuotekehitysprosessi, jossa tiedonhaun
osana oli sähköinen Webropol-kysely. Sen avulla saimme merkittävää uutta
tietoa jalkapalloilijoiden vammoista ja vaivoista jalkaterän alueella. Kysely
osoitti, että jalkaterän urheiluvammoja sekä iho- ja kynsivaivoja esiintyy jalkapalloilijoilla paljon, mutta jalkaterapeuttien osaamista ei näiden hoitamisessa
ja ennaltaehkäisyssä osata hyödyntää.
Tutkitun tiedon perusteella voidaan todeta, että jalkaterapialla on omat mahdollisuutensa jalkapallopiireissä. Jos verrataan jalkaterapeutin osaamista jalkapalloilijoiden ongelmiin, löydetään yhtenäisyys siitä, että jalkaterapeutit voivat vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja hoidon kautta jalkapalloilijoiden jalkaterän
terveyteen.
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8.1

Eettisyys ja luotettavuus

Tutkijan vastuulla on suorittaa aineistonkeruu niin, että ne tukeutuvat valittuihin teorioihin (Kananen 2015, 338). Tämä luotettavuus tekijä näkyy työssä
niin, että kyselylomakkeen vammat ja vaivat on valikoitu tutkimus- ja teoriatietoon pohjautuen.
Luotettavien tulosten esittämiseksi on myös olemassa tiedon luotettavuutta ilmentäviä normeja, joiden oikeellisuus on tiedeyhteisön mahdollista tarkistaa.
Tietojen luotettavuuteen ja tarkistettavuuteen liittyvät olennaisesti myös se,
miten tutkimusaineistoja kerätään, käsitellään ja arkistoidaan asianmukaisella
tavalla. (Kuula 2011, 24.) Jalkapallon pelaajille suoritettu kysely toteutettiin
anonyymisti ja saatuja tuloksia käsiteltiin luottamuksellisesti. Vilkan (2017)
mukaan kysely soveltuu henkilökohtaisten asioiden tiedusteluun ja näin vastaajien henkilöllisyyden salassa pitäminen mahdollistuu. Osallistujille myös annettiin vapaus päättää osallistumisestaan kyselyyn. Opinnäytetyön luotettavuutta lisäsivät myös asianmukaiset ja luotettavat yhteyshenkilöt Suomen Palloliitto ry:stä, joita ovat Suomen Palloliiton koulutuskoordinaattori ja urheilulääketieteen asiantuntija Sanna Pirhonen sekä Suomen jalkapallomaajoukkueen
päävalmentaja Markku Kanerva.
Hyvään tieteelliseen tekstiin kuuluu se, että toisten tekstejä ei lainata suoraan
eikä esitetä omana. Toisen tekstiä lainattaessa on siihen viitattava asianmukaisin lähdemerkinnöin. (Hirsjärvi ym. 2014, 25–26.) Työssä on noudatettu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lähdemerkintäohjeita ja kaikki lähdemerkinnät ja -viittaukset on merkitty asianmukaisesti. Työssä ei ole myöskään
käytetty suoria lainauksia.
Opinnäytetyön luotettavuus näkyy myös siinä, että käytetyt lähteet ovat ajankohtaisia. Lähteiden käytössä on pyritty siihen, että ne ovat peräisin 2010-luvulta ja tämä pätee sekä kirjalähteissä että elektronisissa lähteissä. Tätä vanhemmat julkaisut ovat päätyneet työhön sillä periaatteella, että ne ovat arvostettuja julkaisuja tai muuten perusteltavissa olevia, esimerkiksi Jämsän ja
Mannisen Tuotekehitysprosessin vaiheet (2000). Opinnäytetyö sisältää myös
lukuisia eri tutkimuksia, jotka kaikki ovat kansainvälisiä.
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8.2

Opinnäytetyöprosessi ja oppiminen

Opinnäytetyöprosessi on toteutettu Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun
AMK-opinnäytetyöprosessin mukaisesti. Prosessi koostuu idea-, suunnittelu-,
toteutus-, arviointi- sekä julkaisuvaiheesta. Opinnäytetyömme eteni suunnitellusti näiden vaiheiden mukaisesti. Pysyimme aikataulusuunnitelmassamme
hyvin, sillä olimme ottaneet huomioon tiettyjen vaiheiden viivästymisen. Suunnitelmanamme oli perehtyä kattavasti teoreettiseen tietoon, jotta pystymme
tuottamaan luotettavaan tietoon perustuvan laadukkaan työn.
Opinnäytetyöprosessin myötä yhteistyötaitomme kehittyivät ja saimme paljon
arvokasta uutta oppia. Olimme tiiviisti yhteydessä opinnäytetyön ohjaajiimme
ja toimeksiantajaan. Johtuen pitkistä välimatkoista, yhteydenpidot tapahtuivat
pääasiassa eri viestintävälineitä hyödyntäen. Koimme yhteydenpidon toimivan
ja yhteistyö oli sujuvaa. Huomioimme parhaalla mahdollisella tavalla ohjaajiemme ja toimeksiantajan kehitysehdotukset ja muutimme työtämme niiden
mukaisesti.
Opinnäytetyöprosessi lisäsi meidän ammatillista osaamistamme ja tietämystämme jalkaterän urheiluvammoista sekä iho- ja kynsivaivoista sekä jalkaterapeutin asemasta näiden hoidossa. Lisäksi taitomme tiedonhaussa paranivat
huomattavasti, koska aiheesta oli vähän tutkittua tietoa. Monet tutkimuksista
olivat maksullisia, jolloin ne piti etsiä toisesta lähteestä tai pyytää KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulun Kaakkurin kirjastopalvelun kautta.
Aluksi koimme haasteena vieraskielisten tutkimusten tulkitsemisen, mutta
opinnäytetyöprosessin aikana kielitaitomme ja tutkimusten läpilukutaito paranivat huomattavasti. Opinnäytetyöprosessi opetti meille myös kyselyn luomista
Webropol-työkalun avulla sekä tulosten analysoimista. Opimme tuotekehitysprosessin eri vaiheita ja sitä, miten uusi tuote luodaan ja mitä prosessin eri
vaiheissa on huomioitava.
Oman haasteensa toivat pitkät välimatkat tekijöiden välillä. Olimme kuitenkin
jokainen sitoutuneet yhteistyöhön, ja toimimme jokainen parhaalla mahdollisella tavalla ja ajankäytöllä omien resurssiemme puitteissa. Saimme työsken-
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telyn onnistumaan hyvällä työnjaolla sekä säännöllisillä palavereilla ja ryhmätyöskentelyllä. Osasimme hyödyntää tiimin jäsenten vahvuuksia, jonka myötä
täydensimme toistemme osaamista ja näin onnistuimme saamaan raportin
tekstistä yhtenäistä ja selkeästi ymmärrettävää. Ryhmähenki säilyi koko opinnäytetyöprosessin ajan hyvänä. Kannustimme toinen toistamme koko opinnäytetyöprosessin ajan ja annoimme jokaiselle myös aikaa hengähtää. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi oli raskas ja pitkä, mutta monipuolisesti
opettavainen.
Opinnäytetyömme aihe on ollut hyvin mielenkiintoinen ja olisimme mielellämme tutkineet aihetta laajemmin. Kuitenkin työ tulee rajata, jottei se laajene
liiallisuuksiin. Olemme lopputulokseen todella tyytyväisiä, sillä olemme luoneet
kattavan, monipuolisen ja laadukkaan oppaan sekä lisäksi tutkineet jalkaterän
urheiluvammojen sekä iho- ja kynsivaivojen esiintyvyyttä jalkapalloilijoilla.
Saimme paljon vastauksia ja tärkeää tietoa mahdollisia jatkotutkimuksia varten.
8.3

Jatkotutkimusaiheet

Toimeksiantajamme toivoi meidän oppaaseemme konkreettisia hoito-ohjeita.
Emme kuitenkaan voineet toteuttaa tätä, joten jatkokehityksenä ehdotamme
jalkaterän urheiluvammojen ja / tai iho- ja kynsivaivojen hoito-opasta, jossa aiheeseen on paneuduttu vielä laajemmin ja tarkemmin. Oppaassa voisi olla
konkreettiset hoito-ohjeet vammojen eri hoitovaiheisiin ja lisäksi esimerkiksi
teippausohjeita. Hoito-ohjeet voisivat sisältää myös kuntouttavan vaiheen,
jossa olisi tuotu esille erilaisia harjoitteita, joita valmentajat ja huoltajat voisivat
pelaajilleen ohjeistaa.
Jatkotutkimusaiheena olisi myös mielenkiintoista tietää, missä vaiheessa
kautta jalkapalloilijoilla esiintyy eniten vammoja ja vaivoja. Ajoittuvatko ne kilpailu- vai harjoituskauteen tai onko näiden väliltä löydettävissä eroja. Myös
tutkimus siitä, onko alku- ja loppukauden välillä eroja vammojen määrässä,
olisi mielenkiintoinen. Jatkotutkimusehdotuksena esitämme myös aiheeksi tutkimuksen siitä, esiintyykö jalkapalloa kilpatasolla pelaavalla enemmän vammoja ja vaivoja verrattuna harrastetason pelaajaan.
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Haluaisimme myöhemmin tietää, minkälaisen vastaanoton opas on saanut,
onko se päässyt aktiiviseen käyttöön ja onko sitä ollut mahdollista hyödyntää
koulutustilaisuuksissa. Haluaisimme myös tietää, onko jalkaterapeuttien tunnettavuus kasvanut ja hyödynnetäänkö meidän ammattiosaamistamme enemmän.
Toivomme myös, että opinnäytetyömme inspiroi tekemään aiheesta muitakin
tutkimuksia, kirjallisuuskatsauksia sekä oppaita. Mielenkiintoista olisi lukea tutkimus siitä, voidaanko kenkävalinnoilla vaikuttaa loukkaantumisten syntyyn ja
ennaltaehkäisyyn.
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TAULUKKOLUETTELO
Taulukko 1. Palautekyselyn tulokset
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Jalkaterän extrinsic-lihakset 1 (Mukaillen: Moilanen, P. 2008)
Lihas
kolmipäinen pohjelihas

Origo

Insertio

Tehtävä

sääri- ja pohjeluun
takayläosa

calcaneuksen
posteriorinen pinta

nilkan ojennus

reisiluun ulompi ja
sisempi nivelnasta
yläosa

calcaneuksen
posteriorinen pinta

nilkan ojennus,
polven koukistus

reisiluun ulompi nivelnasta yläosa

calcaneuksen
posteriorinen pinta

nilkan ojennus,
polven koukistus

sääri- ja pohjeluun
takaosan yläpinta
ja luuvälikalvo

veneluu, vaajaluut
ja 2.-4. jalkapöydän luut

nilkan ojennus ja
inversio

pohjeluun takaa,
keski- ja alakolmannes

1. varpaan kärkiluu

isovarpaan koukistus, nilkan
ojennus, pitkittäisen jalkaholvin
ylläpito

m. triceps surae
koostuu leveästä
kantalihaksesta,
kaksoiskantalihaksesta ja hoikasta
kantalihaksesta
leveä kantalihas
m. soleus
kaksoiskantalihas
m. gastrocnemius
hoikka kantalihas
(m. plantaris)
takimmainen säärilihas
m. tibialis posterior
isovarpaan pitkä
koukistajalihas
m. flexor hallucis
longus

Liite 1/2
Lihas

Origo

Insertio

Tehtävä

varpaiden pitkä
koukistajalihas

sääriluun takaosan
keskikolmannes

2.-5. varpaiden
kärkiluut

varpaiden koukistus, nilkan
ojennus sekä pitkittäisen jalkaholvin ylläpito

sääriluun ulkosivupinta, luuvälikalvo

sisimmäinen vaajaluu ja 1. jalkapöydänluun tyvi

nilkan ja jalkaterän koukistus

pohjeluun keskikolmannes ja luuvälikalvo

1. varpaan kärkijäsen

i. varpaan ojennus, nilkan koukistus

sääriluun ylempi
nivelnasta, pohjeluun yläosa ja luuvälikalvo

2.-4. varpaiden
keskimmäinen ja
uloin varvasluut

2.-4. varpaiden
ojennus ja nilkan
koukistus

pohjeluun yläosa

sisimmäinen vaajaluu ja 1. jalkapöytäluu

nilkan ojennus ja
eversio

pohjeluun keski- ja
alaosa

5. jalkapöytäluu

nilkan ojennus ja
eversio

m. flexor digitorum
longus
etummainen säärilihas
m. tibialis anterior

isovarpaan pitkä
ojentajalihas
m. extensor hallucis longus
varpaiden pitkä
ojentajalihas
m. extensor digitorum longus
pitkä pohjeluulihas
m. peroneus longus
lyhyt pohjeluulihas
m. peroneus brevis

jalkaterän inversio
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Jalkaterän intrinsic-lihakse (Mukaillen: Gilroy, A. M., macpherson, B. R. & Ross, L. M. 2012)
Lihas

Origo

Insertio

Funktio

isovarpaan loitontajalihas

kantaluun
kyhmy

1. varpaan tyviluu

1. varpaan loitonnus,
pitkittäisen jalkaholvin tukeminen,
1. varpaan koukistus

kantaluun
kyhmy

2.-5. varpaiden
keskiluut

2.-4. varpaiden koukistus,
pitkittäisen jalkaholvin tukeminen

kantaluun
kyhmy, jalkapohjan kalvojänne

5. varpaan tyviluu, 5. metatarsaaliluu

5. varpaan loitonnus,
pitkittäisen jalkaholvin tukeminen,
5. varpaan koukistus

kantaluun
kyhmy

varpaiden pitkän
koukistajan jänne

2.-4. varpaiden koukistus

m. lumbricals

varpaiden pitkän
koukistajan
jänne

2.-5 varpaiden tyviluut

2.-5. varpaiden koukistus,
2.-5 varpaiden lähennys

isovarpaan lähentäjälihas

poikittainen osa:

1.varpaan tyviluu

m. adductor hallucis

3-5 varpaan tyvinivelen nivelkapselia vahvistavat ligamentit

1. varpaan lähennys,
poikittainen osa tukee poikittaiskaarta
viisto osa tukee pitkittäiskaarta

5. metatarsaaliluun tyvi

5. varpaan tyviluu. pitkä plantaari ligamentti

5. varpaan koukistus

1.-5. jalkapöydänluut
(vastakkain olevilta pinnoilta)

2.-4. varpaiden
tyviluut

2.-4 varpaiden loitonnut
2.-4 jalkapöydänluiden
koukistus,

3.-5 jalkapöydänluut

3.-5. varpaiden
tyviluut

3.-5 varpaiden koukistus
3.-5 varpaiden lähennys

kantaluun yläpinta

2.-4. varvasluut

2.-4. varpaiden ojennus

kantaluun yläpinta

1.varpaan tyviluu

1.varpaan ojennus

m. abductor hallucis
varpaiden lyhyt koukistajalihas
m. flexor digitorum brevis
pikkuvarpaan lyhyt loitontajalihas
m. abductor digiti minimi
nelikulmainen jalkapohjalihas
m. quadratus plantae
käämilihakset 4 kappaletta

viisto osa: 2-4
metatarsaaliluun

pikkuvarpaan lyhyt koukistajalihas
m. flexor digiti minimi brevis

jalkapöydän luuvälilihakset
m. interossei dorsales

jalkapohjan luuvälilihakset
m. interrossei plantares
varpaiden lyhyt ojentajalihas
m. extensor digitorum brevis
isovarpaan lyhyt ojentajalihas
m. extensor hallucis brevis
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WEBROPOL-KYSELYN TULOKSET
Vastaajien kokonaismäärä: 44

1. Sukupuoli

2. Kuinka kauan olet harrastanut jalkapalloa?

3. Hiertymä (rakko)
Ihoon syntyy hankauksen seurauksena kivuliaita, kohollaan olevia nesterakkuloita.
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4. Kovettuma
Esiintyy tyypillisimmin kantapäissä, päkiällä, pikku-ja isovarpaan alla. Paineen ja hankauksen seurauksena iho paksuuntuu.

Vastausvaihtoehdot
Olen saanut hoitoa,
keneltä?
Olen saanut hoitoa,
keneltä?
Olen saanut hoitoa,
keneltä?
Olen saanut hoitoa,
keneltä?

Teksti
Kävin kosmetologilla jalkahoidossa, kun kovettumat
meni ihan mahottomiksi.
Käyn säännöllisesti jalkahoidossa
Jalkahoitaja (lähihoitaja)
Terveyskeskus

5. Känsä
Tarkkarajainen ihopaksunnos, joka aiheutuu hankauksesta ja paineesta. Voi olla hyvinkin kivulias.

Vastausvaihtoehdot
Olen saanut hoitoa, keneltä?
Olen saanut hoitoa, keneltä?

Teksti
Käyn säännöllisesti jalkahoidossa
Terveyskeskus

Liite 3/3
6. Syylä
Ihonvärinen kohouma, jossa on havaittavissa pieniä mustia pisteitä, mikä erottaa sen känsästä ja kovettumasta. Syylän päälle voi tulla karheutta, se voi myös halkeilla. Saattaa aiheuttaa kipua kävellessä.

Vastausvaihtoehdot

Teksti

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Julkinen terveydenhoito

7. Jalkasieni
Esiintyy yleisimmin varvasväleissä. Voi esiintyä myös jalkapohjassa, kynsissä ja jalkaterässä. Iho punoittaa ja kutisee. Voi esiintyä myös hilseilyä, polttelua ja ihon halkeilua.

Vastausvaihtoehdot

Teksti

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Yleislääkäri

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Ihotautilääkäri

Olen saanut hoitoa, keneltä?
Olen saanut hoitoa, keneltä?

Apteekista jalkasieni voidetta
Armeijassa jotain lamisilia
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8. Sisäänkasvanut kynsi
Kynsi painautuu kynnen viereiseen ihoon aiheuttaen voimakasta kipua. Kynsivalli voi tulehtua. Iho voi märkiä ja varvas muuttua punaiseksi ja turvonneeksi.

Vastausvaihtoehdot
Olen saanut hoitoa, keneltä?

Teksti
Yleislääkäri

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Terveysasema

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Lääkäri

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Lääkäri

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Kirurgi, leikattu.

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Lääkäri

9. Mustunut varpaankynsi
Kynsi mustuu ja on kivulias. Kynsi voi mustua kokonaan tai siinä esiintyy tummia pisteitä / laikkuja.

Vastausvaihtoehdot
Olen saanut hoitoa,
keneltä?
Olen saanut hoitoa,
keneltä?
Olen saanut hoitoa,
keneltä?
Olen saanut hoitoa,
keneltä?
Olen saanut hoitoa,
keneltä?

Teksti
Lääkäri
Yleislääkäriltä muutamia kertoja kun painetta en ole itse saanut purettua kynnen puhkaisiulla
Neulalla puhkaisin
Julkinen terveyskeskus
Terveyskeskus
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10. Tarsaalitunnelioireyhtymä
Hermo on puristuksissa sisäkehräksen seudulla, aiheuttaen hermokipua jalkaterän ja nilkan seudulle. Kipu on polttavaa ja voi aiheuttaa tuntohäiriöitä jalkapohjassa. Voi esiintyä turvotusta nilkan sisäsyrjällä.

11. Syvän kantaluun takaisen limapussin tulehdus
Kantapään kipu tuntuu liikkuessa ja kosketuksesta. Kantapään alue ja etenkin akillesjänne ovat arkoja ja turvotusta voi olla kantapään molemmin puolin. Nilkan ojentaminen voi aiheuttaa kipua.

Vastausvaihtoehdot

Teksti

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Lääkäri
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12. Severin tauti (kantapään apofysiitti / "kantapään kasvukipu")
Oireena kipu kantapään alueella rasituksen aikana sekä heti rasituksen jälkeen. Liikkeellelähtökipu on
tyypillistä. Kivut helpottavat yleensä levossa välittömästi. Oireilee tyypillisimmin 6-12 vuoden iässä ja liittyy kasvupyrähdyksiin. Oireet voivat kestää kahdesta kuukaudesta jopa kahteen vuoteen.

Vastausvaihtoehdot

Teksti

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Fysioterapeutilta

13. Kantakalvon tulehdus (plantaarifaskiitti)
Esiintyy jalkapohjassa, tuntuu kantapääkipuna. Oireina arkuus ja kipu kantaluussa. Kipu on pahimmillaan aamuisin ja rasituksen jälkeen. Harjoittelun aikana kipu voi hellittää.

Vastausvaihtoehdot
Olen saanut hoitoa, keneltä?
Olen saanut hoitoa, keneltä?
Olen saanut hoitoa, keneltä?
Olen saanut hoitoa, keneltä?

Teksti
Työterveysasema
En tiedä voiko varmalti sanoa ihan diagnosoiduksi, Mutta fyssari todennut.
Työterveys
Lääkäri
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14. Murtuma
Erittäin voimakas kipu sekä murtuma-alueella mustelmia, turvotusta ja epämuodostumista.

Vastausvaihtoehdot

Teksti

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Ortopedi

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Munkkiniemen Dextra ja paavo virrankari.

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Lääkäri+ortopedi

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Ortopedi

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Lekurilta

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Julkinen terveyskeskus, päivystys

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Lääkäri
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15. Rasitusmurtuma (marssimurtuma)
Kipu murtumakohdassa aluksi rasituksessa ja myöhemmin levossakin, erityisesti yöaikaan. Havaittavissa paikallista turvotusta ja arkuutta. Aiheutuu toistuvista iskuista tai pitkäkestoisesta ja epätavallisesta rasituksesta.

Vastausvaihtoehdot

Teksti

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Ortopedi

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Fysioterapia

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Lääkäri

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Fysioterapia (en muista enää paikan nimeä)

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Työterveys

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Fysioterapiaa selän rasitusmurtumaan

16. Mortonin neurooma
Hermo on puristuksissa jalkapöydän luiden välissä. Oireena on kipu, polttava tunne ja tuntohäiriöt päkiällä kolmannessa varvasvälissä. Kipu on pahimmillaan seistessä kengät jalassa ja rasituksen aikana.
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17. Seesamluun tulehdus
Esiintyy ensimmäisen jalkapöytäluun tyvessä sijatsevissa seesamluissa. Oireena on useimmiten asteittain tuleva kipu, joka tuntuu isovarpaan alla ja sitä ympäröivissä jänteissä. Kipu on kovimmillaan kuormituksessa.

18. Isovarpaan tyvinivelen venähdys (Turf toe)
Esiintyy isovarpaan tyvinivelessä. Oireena kipu tyvinivelessä jalkapohjan puolella. Kipu voimistuu varvasta venyttäessä ja varvastyönnön yhteydessä. Muita oireita ovat nivelen turvotus ja arkuus.

Vastausvaihtoehdot

Teksti

Olen saanut hoitoa, keneltä?

Munkkiniemen Dextra.
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19. Jokin muu jalkaterän (jalkapohjassa, kantapäässä, jalkapöydällä, varpaissa) jalkapallovamma tai -vaiva

Vastausvaihtoehdot
Kyllä,
mikä?
Kyllä,
mikä?
Kyllä,
mikä?
Kyllä,
mikä?
Kyllä,
mikä?
Kyllä,
mikä?
Kyllä,
mikä?
Kyllä,
mikä?
Kyllä,
mikä?
Kyllä,
mikä?
Kyllä,
mikä?
Kyllä,
mikä?

Teksti
Isovarpaan tyvinivelen nivelrikko. Madaltunut jalkaterä, ”lättäjalka”
Nilkkaluuhun tulleen iskun seurauksena luunsiru aiheutti nivelsiteen tulehduksia. Hoidettiin leikkauksella monen muun hoitotavan kokeilun jälkeen
Varpaita murtunut aika monesti. En tiedä meneekö ihan tähän kategoriaan,
mutta itsellä oli askel niin sisäänpäin ”painuva”. Aiheutti aika kovat kivut jalkateriin. Erikseen teetetyt pohjalliset oli silloin ihan pakolliset, mitkä korjasi askeleen etten niitä enää tarvitse.
Useiden murtumien seurauksena varpaasta irronnut luunpala, joka vaati leikkauksen.
Jalkapöydässä tulehduksen omainen, ärsyyntyy osuessa johonkin. Diagnosoimaton
Tulehdus päkiässä
Hiusmurtuma ulkosyrjässä
Lukemattomia iskuja varpaisiin ja mahdollisia murtumia (diagnosoimattomia)
Nilkan nivelsiteet, turvotusta sisäkehräksen ympärillä ja kipua nilkkaa taittaessa ulkokehräksessä
Jalkaterän ulkosyrjän? tietämillä on ollut venähtänys/revähdys
Nivelsidevammat
Nivelside vammat nilkoissa
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20. Asteikolla 0-10, kuinka hyvin tunnet jalkaterapeutin työnkuvaa? 0=en yhtään, 10=erittäin hyvin

21. Oletko käynyt jalkaterapeutin vastaanotolla?

22. Hakeutuisitko jalkaterapeutin vastaanotolle kyseisten vaivojen/ongelmien
vuoksi?
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TUTKIMUSTAULUKKO

Tutkimuksen bibliografiset tiedot

Tutkimuskohde

Otoskoko, menetelmä

Keskeiset tulokset

Oma intressi
opinnäytetyön
kannalta

Hawkins, R. & Fuller,
C. 1999. A prospective
epidemiological study
of injuries in four English professional football clubs. British Journal of Sports Medicine.
Vsk. 33, 196-203.
Verkkolehti. PDF-dokumentti. Saatavissa:
https://bjsm.bmj.com/c
ontent/33/3/196 [viitattu 26.10.2018].

Tutkimus loukkaantumisista
jalkapallossa

Kyselylomakkeen avulla selvitetään loukkaantumiset jalkapallossa

Venähdykset, revähdykset, nyrjähdykset ja ruhjeet muodostavat
suurimman osan
vammoista.
Vammaprosentit
ovat: reisi (23%),
nilkka (17%),
polvi (14%) ja
sääri (13%)

Saamme tutkittua tietoa jalkapalloilijoiden
jalkaterän urheiluvammojen
esiintyvyydestä

Jenkins, D. 2015. The
Podiatrist as a Member
of the Sports Medicine
Team. Clinics in Podiatric Medicine and Surgery. Vsk. 32 (2), 171–
178. Verkkolehti. PDFdokumentti. Saatavissa:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089184221400
1001?via%3Dihub [viitattu 29.10.2018].
Del Coso, J., Herrero,
H. & Salinero, J. 2018.
Injuries in Spanish female soccer players.
Journal of Sport and
Health Science. Vsk. 7
(2), 183–190. PDFdokumentti. Saatavissa:
https://www.sciencedirect.com/ [viitattu
26.10.2018].
Liebeskind, H. 2011.
The Biodynamics of
Soccer and Soccer
Cleat Design. Podiatry
Management. March
2011, 189–194. Verkkolehti. PDF-dokumentti. Saatavissa:
http://www.aapsm.org/
pdf/articles/soccer.pdf?fbclid=IwAR3C
fkCiGQ65I8OplWvnAcwJ0BtIwb8m0Hqv_
cb0ckoHnt0Ux13hZMQbQB0 [viitattu
29.10.2018].

Jalkaterapeutit

Artikkeli lääkintä
tiimien historiasta

Saadaan tietoa
jalkaterapeuteista lääkintätiimeissä
ja jalkaterapeutin ammatinkuvasta. Artikkeli tuo esille
myös jalkaterapeutin roolia
osana urheiluseurojen lääkintätiimiä

Useimmat vammoista kohdistuivat alaraajoihin
(74%), useimmiten polven
(30,4%) ja nilkan
(17,9%) alueelle.

Saadaan tietoa
vammojen yleisyydestä sekä
vammojen syntymisen taustalla olevista
tekijöistä.

Jalkapallon lisääntynyt fyysisyys ja pelin
vaatimat ominaisuudet vaativat
niin jalkapalloilijalta itseltään
kuin myös kengiltä entistä
enemmän eri
ominaisuuksia

Saadaan tutkittua tietoa jalkapallosta lajina
sekä jalkapallokengistä. Jalkaterapeutin
rooli biodynamiikan ymmärtämisessä sekä
jalkapallokenkien valinnan
ym. ohjeistamisessa.

Tutkimuksen tavoitteena oli eritellä vammojen
esiintyvyyttä espanjalaisilla naisjalkapalloilijoilla.

Jalkapallon biodynamiikka ja
jalkapallokengät

Kyselylomakkeen avulla vammat luokiteltiin
tyypin, vakavuusasteen, sijainnin ja vammamekanismin
mukaan.
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Tutkimuksen bibliografiset tiedot

Tutkimuskohde

Otoskoko, menetelmä

Keskeiset tulokset

Oma intressi
opinnäytetyön kannalta

Nery, C., Raduan,
F. & Baumfeld, D.
2016. Foot and
Ankle Injuries in
Professional Soccer Players. Diagnosis, Treatment
and Expectations.
Foot and Ankle
Clinics. Vsk. 21
(2), 391-403. Verkkolehti. PDF-dokumentti. Saatavissa:
https://www.sciencedirect.com/science/a
rticle/pii/S10837515
16000218?via%3
Dihub [viitattu
10.10.2018].

Selvitetään jalkapallossa tapahtuvia nilkan ja jalkaterän vammoja

Menetelmänä epidemiologinen tutkimus, otoskoko
200 pelaajaa

200 pelaajan
otosjoukosta raportoitiin 66 vakavaa nilkka ja
jalkaterä ongelmaa

Saamme
tietoa loukkaantumisten taustalla
olevista
syistä

Oppici, L., Panchuk, D., Serpiello,
F. & Farrow, D.
2018. The influence of a modified
ball on transfer of
passing skill in
soccer. Psychology of Sport and
Exercise. 39, 6371. Verkkolehti.
PDF-dokumentti.
Saatavissa:
https://www.sciencedirect.com [viitattu 24.10.2018].
Evans, S., WalkerBone, K. & Otter,
S. 2015. Evaluating a standardised
tool to explore the
nature and extent
of foot and ankle
injuries in amateur
and semi-professional footballers.
The Foot. Vsk. 25
(1), 19–29. Verkkolehti. PDF-dokumentti. Saatavissa:
https://www.sciencedirect.com/science/a
rticle/pii/S09582592
14001357?via%3
Dihub [viitattu
15.10.2018].

24 aikuista (6 miestä
ja 18 naista)

Osallistujat jaettiin
puoliksi futsalpallo ryhmään ja
jalkapallo pallo
ryhmään. Harjoittelivat samoja
syöttämistaitoja,
toinen ryhmä futsal-pallolla ja toinen jalkapallo pallolla. Tutkimuksessa arvioitiin
syöttötaitojen ja
katsekäyttäytymisen kehittymistä.

Futsal-pallolla
harjoittelijoiden
syöttötaidot paranivat verrattuna jalkapallolla harjoitelleisiin. Tutkimus
osoitti, että
muunneltu varuste (=futsal
pallo) edistää
hahmottamis- ja
motorisia taitoja.

Tämä tutkimus antaa
meille tutkittua tietoa
siitä, että jalkapallossa
vaaditaan
monipuolisia
motorisia taitoja, nopeaa
päätöksenteko- sekä
havaitsemiskykyä.

Jalkapallon harrastajat ja puoliammattilaiset

Kyselylomakkeen
avulla kartoitettiin
jalkapallossa sattuneita urheiluvammoja. Tiedonkeruuseen käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tapaa. 42
kyselylomaketta
lähetettiin ja vastauksia saatiin 34
-> vastausprosentti 81%

273 vammaa ilmoitettiin, niistä
114 kohdistui
nilkkaan ja jalkaterään (nilkkaan 70 ja jalkaterään 44). 44%
vastaajista on
kärsinyt yhdestä
tai useammasta
jalkaterän ja/tai
nilkan alueen
vammasta viimeisen 12 kuukauden aikana.

Saadaan tutkittua siitä,
että jalkaterän ja nilkan
alueen vammat ovat
yleisiä jalkapalloilijoilla.
86% kaikista
jalkapallossa
tapahtuvista
vammoista
kohdistuu
alaraajoihin.
Lisäksi artikkeli tuo esille
sen, että jalkapallo on
yksi suosituimmista urheilulajeista
maailmanlaajuisesti.
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VALOKUVAUSLUPA
Hei!
Olemme kolme jalkaterapeuttiopiskelijaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäytetyötä yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa.
Opinnäytetyömme aiheena on jalkaterapian mahdollisuudet urheiluseuroissa.
Opinnäytetyömme on tuotekehitysprosessi ja tuotteemme on opas. Oppaassa
esittelemme mm. jalkaterän urheiluvammoja sekä iho- ja kynsivaivoja. Tarvitsemme oppaaseen havainnollistavia valokuvia jalkaterän vaivoista.
Valokuvia käytetään vain oppaassa. Valokuvissa näkyy ainoastaan jalkaterä
ja valokuviin ei tulla liittämään henkilöllisyystietoja.
Allekirjoituksella annan luvan käyttää valokuvia
Paikka ja päiväys
________________________
Valokuvattavan allekirjoitus ja nimenselvennys
______________________________________________________________

