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Plantaarifaskioosi eli jännekalvon rappeuma on yksi yleisimmistä syistä kantapäässä 
tuntuvaan kipuun. Jännekalvon ollessa heikko ja altistuessa liialliselle rasitukselle, tois-
tuville venytyksille tai ponnistuksille, siihen syntyy repeämä tai arpeutuma, joka yhdessä 
heikentyneen verenkierron kanssa aiheuttaa plantaarifaskioosin.  Yleisyydestään huoli-
matta konservatiivisesta hoidosta ei ole kovin paljon tietoa varsinkaan suomenkielisissä 
kirjallisuuslähteissä. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmin kerätä tie-
toa plantaarifaskioosin konservatiivisen hoidon tehosta jalkaterapeuttiopiskelijoille sekä 
ammatinharjoittajille. Opinnäytetyössä on mukana myös injektiohoitoja, sillä useassa tut-
kimuksessa konservatiivisia hoitokeinoja verrattiin injektiohoitoihin. Opinnäytetyön tavoit-
teena on lisätä tietoa ja mahdollisuuksia plantaarifaskioosin konservatiiviseen hoitoon 
jalkaterapian näkökulmasta sekä kasvattaa alan osaamista. Opinnäytetyön tehtävä on 
etsiä vastauksia erilaisten konservatiivisten hoitokeinojen tehokkuudesta plantaarifaski-
oosin hoitoon.  

Opinnäytetyöhön valikoituneet tutkimukset käsittelivät pohjallisia, manuaalista terapiaa, 
toiminnallisia harjoitteita, fysikaalista hoitoa sekä injektioita. Suurimmassa osassa kirjal-
lisuuskatsaukseen mukaan otetuista tutkimuksista ei löytynyt merkittäviä eroavaisuuksia 
testattavien ryhmien välille plantaarifaskioosin konservatiivisessa hoidossa. Tutkimuk-
sissa vertaillut konservatiiviset hoitomuodot olivat usein yhtä toimivia ja erilaisilla hoito-
muodoilla saatiin yhtä hyviä hoitotuloksia tutkittujen ryhmien välille. Selkeää tulosta ei 
saatu siitä, mikä hoitomuoto olisi selkeästi toimivin. Tutkimuksissa, joissa verrataan esi-
merkiksi kortisoni-injektiota muuhun konservatiiviseen hoitoon, konservatiivisesta hoi-
dosta on pitkäaikaisempi hyöty, kun taas kortisoni-injektio antaa lyhyen helpotuksen ki-
puun ja oireet palaavat myöhemmin takaisin.  

Harjoitteita koskevia RCT-tutkimuksia on tehty verrattain vähän, vaikka niitä käytetään 
kentällä pääsääntöisesti. RCT-tason tutkimuksia tarvitaan lisää venyttely- ja lihaskunto-
harjoitteiden tehokkuudesta plantaarifaskioosin hoidossa. Myös pitkällä aikavälillä tehtyjä 
tutkimuksia on hyvä saada lisää, jotta nähtäisiin, ovatko tulokset pysyviä ja ilmeneekö 
niissä muutoksia.  
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Plantar fasciosis is a tendon membrane degeneration that is one of the most common 
causes of heel pain. When the tendon membrane is weak and exposed to excessive strain, 
repetitive stretching or exertion, a rupture or scarring occurs, which, together with impaired 
blood flow, causes plantar fasciosis. Despite its prevalence, there is not much information 
about conservative treatment, especially in literary sources in Finnish.   
 
The purpose of this thesis was to gather information and add knowledge to podiatry students 
and podiatrists about conservative treatment of plantar fasciosis through literature review. 
Several studies compared conservative treatment methods to injection treatments, so there 
is a section about injection therapies in our thesis. In addition, there have been compara-
tively few randomized controlled studies about conservative treatment of plantar fasciosis, 
so we decided to include some studies about the injection treatments in plantar fasciosis as 
well. The goal of this thesis was to search answers about the efficiency on different con-
servative treatment methods of plantar fasciosis.  
 
In majority of the RCT-studies included in the literature review, no significant differences 
were found between the groups that were tested in conservative treatment of the plantar 
fasciosis. Conservative treatment methods that were compared in the studies were often 
equally functional and the treatment outcomes were equally good. According to the results, 
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term results of conservative treatment methods is needed to see whether the results are 
permanent. 
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1 Johdanto 

Jännekalvon kiputila eli plantaarifaskioosi (Plantar fasciosis) on yksi yleisin syy kanta-

päässä tuntuvaan kipuun. Arvioiden mukaan 10 prosenttia ihmisistä kärsii plantaarifas-

kioosista elämänsä aikana. (Saarelma 2019; Tahririan ym. 2012.) Se muodostaa 11–15 

prosenttia aikuisten ammatillista hoitoa vaativista jalkaoireista (Tahririan ym. 2012).  

Plantaarifaskioosia tavataan erityisesti paljon liikkuvien ihmisten keskuudessa. Myös yli-

paino ja äkillinen painon nousu aiheuttavat jännekalvon ligamenttien venymistä ja näin 

ollen voivat olla syynä plantaarifaskioosin syntymiseen. (Case 2019.) Jalkaterän raken-

teelliset ongelmat, kuten lattajalka tai korkea mediaalikaari voivat olla riskitekijänä plan-

taarifaskioosin synnylle. Akillesjänteen kireys on usein yhteydessä vaivaan. (Case 

2019.) Kengät, joissa on korkoa, kärkikäyntiä ja jotka painavat varpaita kasaan, lisäävät 

jalkaterän fleksoreihin ja plantaarifaskiaan painetta. Mikäli ihminen juoksee tai kävelee 

paljon tällaisilla kengillä, hän aiheuttaa jatkuvaa traumaa näihin rakenteisiin. (Ingram ym. 

2007.) 

Jännekalvon kiputila on aiemmin tunnettu myös nimellä plantaarifaskiitti. (Tahririan ym. 

2012; Kaikkonen ym. 2012; Walker 2014: 246.) Plantaarifaskioosin patogeneesistä on 

edelleen vähän tietoa (Tahririan ym. 2012). Aikaisemmin ajateltiin, että kyse on tuleh-

duksellisesta vaivasta, mutta nykytiedon mukaan kyse on ennemminkin jännekalvon rap-

peumasta (Tahririan ym. 2012; Kaikkonen ym. 2012). Plantaarifaskioosissa jännekal-

voon syntyy repeämä tai arpeutuma sen ollessa heikko ja altistuessa liialliselle tai liian 

pitkään kestäneelle rasitukselle (Väyrynen 2017: 298–300; Orava 2012; Roxas 2005: 

83–84). Rasituksen jatkuessa repeämät suurenevat ja aiheuttavat yhdessä heikenty-

neen verenkierron kanssa jännekalvon rappeutumisen (Väyrynen 2017: 298–300; Orava 

2012). Verenkierron heikkeneminen johtuu siitä, että posteriorinen tibiaalivaltimo jää pu-

ristuksiin flexor retinaculumin alle. Tämä on yleistä urheilijoilla ja ihmisillä, jotka seisovat 

pitkiä aikoja kovalla alustalla. (Ingram ym. 2007.) Opinnäytetyössämme käytämme ter-

miä plantaarifaskioosi, joka korvaa vanhemmissa lähteissä käytettyä plantaarifaskiitti-

sanaa.  

Plantaarifaskioosi paranee usein itsestään. Paraneminen voi kestää kuudesta kuukau-

desta puoleentoista vuoteen. Pitkä paranemisaika koetaan usein turhauttavana ja elä-

mänlaatua heikentävänä tekijänä. Luonnollisen paranemisen vuoksi konservatiivista hoi-
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toa pidetään ensisijaisena vaihtoehtona tuomaan apua oireisiin. Plantaarifaskioosin hoi-

dossa on kuvattu lukuisia eri toimenpiteitä, joihin kuuluvat muun muassa lepo, lämpö, 

jääpakkaukset, tulehduskipulääkkeet (NSAID), erilaiset pohjalliset, yölasta, teippaus, ve-

nyttely, ultraääni, injektiot, kehon ulkopuolinen shockwave-paineaaltohoito (extra-corpo-

real shock wave therapy) sekä PRFE-hoito (pulsed radiofrequency electromagnetic field 

therapy). Näiden hoitojen vaikuttavuuden tueksi on tehty kuitenkin vain vähän korkea-

laatuisia satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT) (Tahririan ym. 2012; Goff & 

Crawford 2011.) 

Opinnäytetyöllä halutaan selvittää erilaisten käytössä olevien konservatiivisten hoitokei-

nojen vaikuttavuutta plantaarifaskioosin hoitoon tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella. 
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2 Plantaarifaskioosi   

Sidekudoksinen jännekalvo eli plantaarifaskia (kuvio 1.) on tiukka, säikeinen kalvo, joka 

kulkee jalkapohjassa kantaluunkyhmystä jalkapöydänluiden päihin (Väyrynen 2017: 298; 

Muth 2017; Walker 2014: 246; Roxas 2005). Jännekalvo kiinnittyy lisäksi jalkapohjan 

dermikseen ja koukistajajänteiden jännetuppiin (Kaikkonen ym. 2012). Sen keskeinen 

tehtävä on pitkittäisten jalkaholvien tukeminen, joustorakenteena toimiminen jalkate-

rässä sekä lihasten kiinnityskohtana toimiminen. (Väyrynen 2017: 298; Muth 2017; Wal-

ker 2014: 246; Roxas 2005.)   

 

Kuvio 1. Plantaarifaskia. Kuvan piirtänyt Emmi Kolehmainen. 
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Plantaarifaskioosi eli jalkapohjan jännekalvon rappeuma on yksi yleisin syy kantapäässä 

tuntuvaan kipuun. Kipu tuntuu kantapään etupuolella, jalkaterän keskiviivassa tai jalka-

terän sisäsyrjällä. (Saarelma 2019). Plantaarifaskioosi on usein kroonistuva ylirasitustila 

(Walker 2014: 246–247). Jännekalvon kiputila ei ole tulehduksellinen vaan verenkierron 

heikkenemisestä johtuva kudoksia rappeuttava tila (Väyrynen 2017: 29830–0).   

2.1 Etiologia  

Plantaarifaskia on kiinnityskohdastaan paksuin ja tiukin. Plantaarifaskiaan syntyvä osit-

tainen repeämä tai mikrorepeämä sijaitsee useimmiten lähellä kantaluun kiinnityskohtaa, 

yleensä mediaalireunalla faskiaa. Plantaarifaskiaan syntyy repeämä tai arpeutuma sen 

ollessa heikko ja altistuessa liialliselle tai liian pitkään kestäneelle rasitukselle, toistuville 

venytyksille tai ponnistuksille. Rasituksen jatkuessa repeämät suurenevat ja aiheuttavat 

yhdessä heikentyneen verenkierron kanssa plantaarifaskian rappeutumisen. Arpeutuva 

repeämä yrittää parantua kasvattamalla lisää sidekudosta sekä arpea ja samalla alue 

kiristyy. (Väyrynen 2017: 298–300; Orava 2012.)    

Plantaarifaskiaa ei ole suunniteltu hallitsemaan suurinta osaa kävelyn ja juoksemisen 

kuormituksesta. Jalan lyhyet ja pitkät lihakset on suunniteltu vastaanottamaan signaaleja 

faskiasta ja puolestaan hallitsemaan kuormitusta. Kun nämä lihakset ovat toimintahäiri-

össä, kuorma siirtyy plantaarifaskiaan, joka ei pysty käsittelemään sitä, mikä todennä-

köisesti aiheuttaa repeämiä tai plantaarifaskioosin. (Cucuzzella n.d: 2–3.)  

Kipu ei välttämättä johdu vain faskiasta. Kipu paikallistuu usein kantapään etureunan 

sisälle. Siellä on lihaksia, jotka jakavat kiinnityskohdan plantaarifaskian kanssa. Flexor 

digitorum brevis -lihas sijaitsee plantaarifaskian yläpuolella. Kantapään sisäosassa kiin-

nittyy abductor hallucis -lihas, joka on tärkeä jalan kaarta stabiloiva lihas. Näiden lihasten 

jänteiden kiinnityskohdat voivat olla osasyy kivuliaaseen vaivaan. (Cucuzzella n.d: 2–3.)  

Plantaarifaskioosin syytä ei aina tiedetä, mutta usein siihen liittyy tavallista suurempi jal-

katerän rasitus, voimakas ja äkillinen ponnistus tai liiallinen paine. Jatkuva ylirasitus, esi-

merkiksi juokseminen tai pitkäkestoinen seisominen voivat herkistää vaivalle. (Saarelma 

2019; Muth 2017; Goff ym. 2011; Roxas 2005.) Voimakkaita tärähdyksiä sisältävät ur-
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heilulajit kuten voimistelu ja tanssiminen saattavat myös lisätä riskiä ja tällaiset urheilu-

lajit saattavat ajan saatossa aiheuttaa jatkuvia vaurioita plantaarifaskiaan. (Saarelma 

2019; Muth 2017.) 

Jalkaterän asentovirheet, korkea- tai matalakaarinen jalkaterä sekä ylipronaatio voivat 

olla vaivan taustalla (Walker 2014; 246). Ongelmaa voi lisätä myös useat muut raken-

teelliset ja toiminnalliset syyt. Esimerkiksi jalkaterän heikot lyhyet lihakset, huonossa 

asennossa oleva ja heikko isovarvas, kireät ja lyhentyneet pohjelihakset ja akillesjänne, 

kireä plantaarifaskia sekä jalan heikko liikehallinta (proprioseptiikka). (Cucuzzella n.d: 2–

3; Väyrynen 2017: 298–300.)   

Muita vaikuttavia tekijöitä voivat olla ylipaino, luopuminen liian nopeasti tukevista ken-

gistä, jotka estävät jalan pienten lihasten käytön, puutteellinen kävely- tai juoksutekniikka 

sekä ylitukevat kengät, jotka johtavat jalan epästabiilisuuteen. (Cucuzzella n.d: 2–3.) 

Myös kengät, joissa on kapea kärki, kärkikäyntiä ja korkea korko heikentävät jalkaterän 

verenkiertoa ja altistavat plantaarifaskioosille. Jalkaterän toimintapoikkeamat, esimer-

kiksi nilkkanivelen rajoittunut koukistuminen ja kantakalvon haurastuminen esimerkiksi 

vanhenemisen, sairauden tai lääkityksen johdosta altistavat myös plantaarifaskioosin 

synnylle. (Väyrynen 2017: 298–300.)  Epätasapainoinen alastulo korkeasta pudotuk-

sesta voi aiheuttaa akuutin kantakalvon tulehduksen (Walker 2014: 246).  

2.2 Oireet  

Plantaarifaskia voi ärtyä useasti tapahtuvien nilkan liikkeiden yhteydessä, varsinkin jos 

pohkeen alueen lihaksista löytyy kireyttä. Askeltaminen ja suora paine lisää kipua. Kipu-

kohta löytyy usein kantapään etureunasta ja kipu tuntuu pahimmalta lähtiessä liikkeelle 

pitkän paikallaolon jälkeen, varsinkin aamuisin. (Walker 2014; Orava 2012; Tahririan ym. 

2012.) Kipu yleensä lievenee aktiivisuuden aikana, mutta pahenee päivän lopussa. Oi-

reet voivat pahentua pitkäaikaisen painon kantamisen jälkeen. Parestesia eli puutumi-

nen on harvinaista. Plantaarifaskioosi on tyypillisesti unilateraalinen eli toispuoleinen, 

mutta 30% ihmisillä se voi olla bilateraalinen eli esiintyy molemmissa jaloissa. Akillesjän-

teen kireyttä esiintyy lähes 80 prosentilla plantaarifaskioositapauksista. (Tahririan ym. 

2012.)   

Faskian venytys on kivuliasta ja päkiälle noustessa tuntuu vihlaiseva kipu (Walker 2014; 

Orava 2012; Tahririan ym. 2012). Kipu voi säteillä kantapään alle. Liikkuvalla ihmisellä 
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plantaarifaskioosin riskiä nostaa kovalla alustalla harjoittelu tai vääränlaiset jalkineet. 

Yleisenä syynä vaivan taustalta voi löytyä myös matala- tai korkeakaarinen jalka. (Wal-

ker 2014; Orava 2012.)  

Plantarifaaskioosi voidaan luokitella krooniseksi oireiden jatkuttua yli kolme kuukautta. 

Oireiden keston ollessa alle kuusi viikkoa, voidaan alkaa puhua akuutista vaivasta. (Kaik-

konen ym. 2012.)   

2.3 Plantaarifaskioosin diagnosointi  

Plantaarifaskioosi diagnosoidaan perustuen asiakkaan hoitohistoriaan ja tutkimukseen. 

Tutkittaessa palpoidaan kipualue jalkapohjasta, jotta voidaan varmistaa, että kipu tulee 

varmasti plantaarifaskiasta. (Muth 2017.) Tunnusmerkkejä ovat kipu ja arkuus kanta-

pään alueella. Kipu usein pahinta aamulla ensimmäisten askelten jälkeen. Kipu hellittää 

päivän mittaan, mutta palaa illalla, jos jalkaa rasitetaan. Pitkään seisominen ja kävely 

tyypillisesti aiheuttavat kipua. Myös paljain jaloin sekä matalapohjaisilla kengillä kävely 

voi provosoida kipua. Anamneesissä on tärkeää selvittää muutokset kuormituksessa, 

esimerkiksi juoksuharjoittelun määrän lisääntyminen tai kengän vaihto. (Kaikkonen ym. 

2012.)   

Plantaarifaskioosille altistavat jalan muotovariaatiot on otettava huomioon. Tämä tapah-

tuu helpoiten tarkastelemalla asiakkaan kantaluiden asentoa takaa päin sekä arvioimalla 

mediaalisten holvien korkeutta. Myös jalkaterien ihopaksuuntuminen sijainnit tulee huo-

mioida. (Kaikkonen ym. 2012.)  

Nilkkanivelen rajoittunut dorsifleksio sekä akillesjänteen ja pohjelihasten kireys ovat yh-

teydessä plantaarifaskioosiin (Väyrynen 2017: 298–300).  Pohjelihasten kireyden tutki-

miseen on olemassa Silverskjöldin testi, missä polven ollessa ensin suorana ja sitten 

koukussa nilkkaa viedään passiivisesti dorsaalifleksioon. Tutkimuksessa haetaan vain 

ylemmän nilkkanivelen liikettä, joten alempi nilkkanivel ja Chopartin nivel on lukittava 

neutraaliasentoon esimerkiksi toisella kädellä. Nilkan koukistuminen yli suoran kulman 

on normaalitulos. Erotusdiagnostisina tekijöinä kannattaa palpoida myös musculus ti-

bialis posteriorin jänne ja kantaluun rasvapatja, sillä plantaarifaskioosin kanssa saman-

kaltaisia oireita voivat aiheuttaa myös musculus tibialis posteriorin jänteen tulehdus tai 

rasvapatjan surkastuminen. (Kaikkonen ym. 2012.)  
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Plantaarifaskioosin diagnosoinnissa voidaan käyttää myös Windlass-testiä, missä hae-

taan varpaiden ojennuskipua jalkapohjan kalvojänteen kiinnityskohdassa. Testi tehdään 

passiivisesti nilkan ollessa 90 asteen kulmassa ojentaen ensimmäistä tai kaikkia varpai-

den tyviniveliä. Testi ei ole kuitenkaan täysin luotettava, sillä kipua saattaa aiheuttaa 

myös hermojen pinnetila nilkan tai jalkapohjan alueella. (Kaikkonen ym. 2012.)  

Kuvantaminen tai muut testit eivät ole välttämättä tarpeen diagnoosia tehdessä. Tarvit-

taessa niitä voidaan kuitenkin käyttää poissulkemaan muut jalkakivun aiheuttajat kuten 

murtunut luu tai hermovaurio. (Muth 2017; Goff & Crawford 2011.) Kuvantamismenetel-

millä pystytään osoittamaan tarkemmin mahdollisen repeämän sijainti sekä sen laajuus. 

Ultraäänitutkimus auttaa diagnostiikassa. Röntgenkuvaus osoittaa, liittyykö vaivaan luu-

piikki eli osteofyytti. Magneettitutkimus näyttää parhaiten faskian arven, mahdollisen re-

peämän, luupiikin ja insertioalueen luuödeeman. (Orava 2012.) 

2.4 Hoito  

Plantaarifaskioosi paranee usein itsestään ajan kanssa. Luonnollisen paranemistaipu-

muksensa vuoksi konservatiivista hoitoa pidetään ensisijaisena hoitomuotona.  Konser-

vatiivisen hoidon tarkoituksena on lievittää plantarifaskioosista johtuvaa kipua ja paran-

taa toimintakykyä. (Kaikkonen ym. 2012; Tahririan ym. 2012; Goff & Crawford 2011.) 

Useimmat asiantuntijat ovat yhtä mieltä, että plantaarifaskioosin varhainen tunnistami-

nen ja hallinta johtaa lyhyeen hoitojaksoon ja konservatiivisten terapioiden suurempiin 

menestymismahdollisuuksiin (Tahririan yms. 2012). 

Konservatiivisena hoitona käytetään ensisijaisesti lepoa ja kuormituksen vähentämistä. 

Tulehduskipulääkkeet ja kylmä auttavat akuutissa vaiheessa. Tärkeää on käyttää sopi-

via, kipua vähentäviä jalkineita, iskunvaimennusta kantapään alla, tarvittaessa kantakup-

pia, teippausta tai tukisidettä. Jalkaterän toiminnalliset harjoitteet, hieronta ja jännekal-

von venytys sekä yölastahoito ovat tehokkaita hoitomuotoja. Ultraääni- ja sähköhoidosta 

voidaan saada myös apua vaivaan. (Orava 2012; Cole ym. 2005.) 

  

Kortisonipistoksilla voidaan saada apua vaivaan. Leikkaushoitoa suositaan vain vaikeim-

missa tapauksissa, kun konservatiivisista hoidoista ei saada tarvittavaa apua. (Orava 

2012; Cole ym. 2005.) 
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3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tehtävä 

Opinnäytetyön tarkoitus on mukaillen systemaattista kirjallisuuskatsausta kerätä tietoa 

plantaarifaskioosin konservatiivisten hoitojen vaikuttavuudesta jalkaterapeuttiopiskeli-

joille sekä ammatinharjoittajille. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoa plantaarifas-

kioosin konservatiiviseen hoitoon jalkaterapian näkökulmasta sekä kasvattaa alan osaa-

mista. Tehtävä on selvittää, millaiset jalkaterapiassa käytettävät konservatiiviset hoito-

keinot ovat tutkimuksissa olleet vaikuttavia.   

Opinnäytetyössä keskitytään keräämään tietoa jalkaterapian näkökulmasta, jonka 

vuoksi opinnäytetyö keskittyy plantaarifaskioosin konservatiiviseen hoitoon ja kirurginen 

hoito jää pois. Opinnäytetyössä on mukana myös injektiohoidot, sillä monissa tutkimuk-

sissa muita konservatiivisia hoitokeinoja verrataan injektiohoitoihin. Lisäksi RCT-tutki-

muksia on tehty verrattain vähän, joten sisällön monipuolistamiseksi opinnäytetyös-

sämme on muutamia injektiohoitoja käsitteleviä tutkimuksia.  
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4 Opinnäytetyön toteutustapa   

Opinnäytetyö toteutetaan mukaillen systemaattista kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskat-

saus on keskeinen menetelmä muodostettaessa kokonaiskuvaa tietystä aihealueesta 

(Suhonen & Axelin & Stolt 2015: 7–8). Se on tiivistelmä tietyn aihepiirin aiempien tutki-

musten olennaisesta sisällöstä (Salminen 2011: 9). Kirjallisuuskatsauksen avulla voi-

daan laatia synteesi aikaisemmasta tutkimustiedosta. Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on 

kehittää tieteen alan teoreettista ymmärrystä ja käsitteistöä, kehittää teoriaa tai arvioida 

olemassa olevaa teoriaa.  (Suhonen & Axelin & Stolt 2015: 7–8.)   

Kirjallisuuskatsaukseen sisältyy sille ominaiset osat, joita ovat kirjallisuuden haku, kriitti-

nen arviointi, aineiston perusteella tehty synteesi sekä analyysi (Suhonen & Axelin & 

Stolt 2015: 7–8).   

4.1 Aineiston kerääminen  

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa hakutermit valitaan huolellisesti ja niiden 

avulla pyritään rajaamaan hakutuloksia niin, että jäljelle jäävä tieto vastaa aiheeseen, 

jota haluttiin selvittää (Salminen 2011: 9). Opinnäytetyöhön haluttiin jalkaterapian näkö-

kulma, joten plantaarifaskioosin konservatiivisesta hoidosta haettiin tietoa käyttämällä 

hakulausekkeessa niitä konservatiivisia hoitokeinoja, joita käytetään jalkaterapiassa. Ha-

kuvaiheessa plantaarifaskioosin sijasta käytettiin termiä plantaarifaskiitti, sillä se on tun-

netumpi nimi vaivalle. Hakusanojen valinnan jälkeen hakusanat käännettiin englannin 

kielelle ja haku suoritettiin englanniksi. Tutkimuksia haettiin kansainvälistä hakukoneista 

PubMed ja SienceDirect. Pubmed on MEDLINE tietokannan ylläpitäjän U.S. National 

Library of Medicinen oma vapaasti käytettävissä oleva käyttöliittymä (Lehtiö & Johans-

son 2015: 45). PubMed käsittää yli 30 miljoonaa lainausta biolääketieteen kirjallisuu-

desta (PubMed n.d). ScienceDirect on puolestaan johtava vertaisarvioidun kirjallisuuden 

alusta. Se tukee keskeytymätöntä työnkulkua antamalla tutkijoille joustavuutta liikkua 

saumattomasti kirjojen ja lehtien, eri aiheiden ja tieteenalojen välillä. (ScienceDirect n.d.) 

Hakusanat kuvattu kuviossa 2. Haku ja hakulausekkeet kuvattu tarkemmin liitteessä 1.   

Kuvio 2. Hakusanat  
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PLANTAR FASCIITIS AND  MANUAL THERAPHY 

INSOLES 

FUNCTIONAL EXER-

CISES 

STRENGHT TRAINING  

REHABILITION 

CONSERVATIVE TREAT-

MENT 

NONOPERATIVE TREAT-

MENT  

TAPING 

FUNCTIONAL TRAINING 

 

Sisäänotto- ja poissulkukriteerit ohjaavat tutkimusten valintaa. Haku suoritetaan ensin 

otsikkotasolla, sitten abstraktitasolla ja lopuksi koko tekstin tasolla ja katsotaan täyttä-

vätkö tutkimusartikkelien sisäänottokriteerit. (Niela-Vilen & Kauhanen 2015: 27.) Tutki-

musten seulonnan tarkoitus on arvioida tutkimusten ja artikkeleiden tieteellistä laatua 

sekä valikoida katsaukseen laadukkain mahdollinen materiaali (Salminen 2011: 10).  

Kuvio 3. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänotto kriteerit • Artikkelit, jotka käsittelevät plan-

taarifaskioosin konservatiivisten 

hoitojen vaikuttavuutta  
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• Satunnaisesti kontrolloitu tutki-

mus eli RCT-tutkimus 

• Enintään 15 vuotta vanhoja 

• Englanninkieliset tutkimukset 

• Koko teksti saatavilla 

Poissulku kriteerit  • Tutkimukset, jotka käsittelevät ki-

rurgista hoitoa 

• Artikkelit, jotka eivät käsittele plan-

taarifaskioosin konservatiivisten 

hoitojen vaikuttavuutta 

• Tutkimustyyppi ei ole RCT-tutki-

mus 

• Tutkimukset, jotka ovat yli 15 

vuotta vanhoja 

• Tutkimus on kirjoitettu muulla kie-

lellä kuin englanti  

• Koko tekstiä ei ole saatavilla 

 

Hakutulokset käytiin läpi ensin otsikkotasolla ja sen jälkeen tiivistelmätasolla. Sisäänotto- 

ja poissulkukriteerit ohjasivat artikkelien valintaa. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit kuvattu 

kuviossa 3. Lopuksi luettiin koko artikkeli ja arvioitiin, vastaako artikkeli opinnäytetyön 

tarkoitusta. Tutkimukset, jotka jätettiin pois, käsittelivät pienkirurgisia toimenpiteitä. Pois-

suljettujen tutkimusten joukossa olivat myös tutkimukset, jotka eivät olleet RCT-tutkimuk-

sia tai kyse oli tutkimussuunnitelmasta, jossa itse tutkimusta ei toteutettu. Pois jäivät 

myös artikkelit, joiden koko tekstiä ei ollut saatavilla tai tutkimukset olivat yli 15 vuotta 
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vanhoja. Aiheeseen liittymättömät artikkelit karsittiin myös pois. Tutkimusaineiston valin-

nan eteneminen on kuvattu kuviossa 4.  

 

Kuvio 4. Tutkimusaineiston valinnan eteneminen mukaillen Prisma 2009 Flow Diagrammia (Mo-
her ym. 2009; Valkeapää 2015: 65).  

Aineisto tietokantahauista 

(Pubmed ja SicenceDirect) 

N= 622 

Aineistot, jotka otettiin tarkasteluun otsi-

kon perusteella, kun päällekkäisyydet oli 

poistettu 

N=30 

Aineistot, jotka otettiin tarkasteluun abst-

raktin perusteella 

N=22  

Mukaan otetut artikkelit, koko tekstit N= 19  

Tutkimuksen analyysiin otetut tutkimukset N=16 

 

Opinnäytetyöhön valittiin käytettäväksi vain satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia eli 

RCT-tutkimuksia (randomized controlled trial). RCT-tutkimukset ovat paras mahdollinen 

tapa tutkia terveydenhuollon interventioiden tehoa (Komulainen ym. 2014: 1443). RCT-

tutkimusten perusideana on verrata interventioryhmää kontrolliryhmään.  Lisäksi RCT-

tutkimuksissa on tärkeää satunnaistaminen ja sokkouttaminen.  Koehenkilöt jaetaan 

kahteen tai useampaan ryhmään satunnaisesti esimerkiksi arpomalla.  Tällöin tutkijat 

eivät pysty itse vaikuttamaan ryhmäjakoon sekä tutkimukseen mahdollisesti vaikuttavat 

tekijät jakautuvat ryhmien välillä satunnaisesti. Tutkimus pyritään myös toteuttamaan 

sokkoutettuna, jolloin tutkimukseen osallistujat sekä tutkimushenkilökunta eivät tiedä 

kuuluvatko osallistujat interventio- vai kontrolliryhmään. (Komulainen ym. 2014: 1443; 

Kasvun tuki 2018.) 
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4.2 Aineiston analyysi  

Aineiston synteesin muodotukseen käytettiin sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin mene-

telmin voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti (Kyngäs & 

Vanhanen 1999: 3). Sisällönanalyysia käytetään kuvailemaan ja järjestämään tutkittavaa 

ilmiötä. Analyysi voidaan tehdä aineistosta lähtöisin eli induktiivisesti tai deduktiivisesti, 

jolloin aikaisempaan tietoon perustuva luokittelurunko ohjaa analyysiä. (Kyngäs & Van-

hanen 1999: 3–5.) Opinnäytetyön aineiston analyysi toteutettiin deduktiivisesti, jolloin 

apuna käytettiin valmista viitekehystä. Deduktiivisessa sisällön analyysissä aikaisem-

man tiedon varassa tehdään analyysirunko, johon etsitään aineistosta sisällöllisesti so-

pivia asioita (Kyngäs & Vanhanen 1999: 7–10). Opinnäytetyössä konservatiiviset hoito-

keinot toimivat analyysirunkona ja pohjatietona, johon haettiin ja yhdistettiin tutkimuk-

sista saatu tieto.  

Hakukriteereillä saatiin molemmista tietokannoista yhteensä 662 tutkimusta. Tutkimuk-

set käytiin läpi otsikko, abstrakti ja koko tekstin tasolla. Kun päällekkäisyydet ja koko 

tekstit oli käyty läpi, opinnäytetyöhön valikoitu lopulta 16 tutkimusta, joissa käsiteltiin 

opinnäytetyömme kannalta keskeisiä asioita. Tutkimukset jaettiin aihealueittain tasai-

sesti opinnäytetyön tekijöiden kesken, jolloin jokainen pystyi keskittymään omaan aihe-

alueeseensa kunnolla. Ennen opinnäytetyön tekoa tiedettiin valmiiksi erilaisia hoitokei-

not, joita yleisesti käytettään plantaarifaskioosin hoidossa.  Nämä konservatiiviset hoito-

keinot toimivat valmiina kategorioina ja alaotsikoina, johon yhdisteltiin tutkimusten avulla 

saatu tieto kyseisten hoitokeinojen vaikuttavuudesta.  

Valituissa artikkeleissa kolmessa verrattiin erilaisia pohjallisia keskenään (Baldassin ym. 

2009; Oliveira ym. 2015; Winemiller ym. 2004) sekä yksi tutkimus vertaili pohjallisia in-

jektioon (Yucel ym. 2013). Pohjalliset olivat myös mukana Rathleff ym. (2015) tutkimuk-

sessa, jossa verrattiin geelipohjallisten ja venyttelyn vaikutuksia geelipohjallisiin ja voi-

maharjoitteluun (Rathleff ym. 2015).  

Venyttelyä ja voimaharjoittelua verrattiin myös Kamonsekin ym. (2016) tutkimuksessa 

(Kamonseki ym. 2016). Valittujen tutkimusten joukossa oli vain yksi tutkimus, joka käsit-

teli pelkästään teippauksen vaikuttavuutta (Hyland ym. 2006).  

Neljässä tutkimuksessa verrattiin manuaalista käsittelyä toiseen hoitomuotoon (Celik 

ym. 2016; Shashua ym. 2015; Ajimsha ym. 2014; Renan-Ordine ym. 2011). Kahdessa 
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niistä manuaalista käsittelyä verrattiin ultraäänihoitoon (Shashua ym. 2015; Ajimsha ym. 

2014), yhdessä manuaalista käsittelyä verrattiin venyttelyyn (Renan-Ordine ym. 2011) ja 

yhdessä injektioon (Celik ym. 2016).  

Fysikaalinen hoito oli mukana kolmessa tutkimuksessa. Yksi niistä käsitteli cryultrasound 

hoitoa verrattuna kylmähoitoon (Costantino ym. 2014). Razzano ym. (2017) puolestaan 

vertasivat Noninvasive interactive neurostimulation (NIN) -hoitoa sähköimpulssihoitoon 

(Razzano ym. 2017).  Iontoforeesihoidon avulla ihon alle laitettua etikkahappoa verrattiin 

iontoforeesin avulla laitettuun deksametasoniin australialaisessa tutkimuksessa (Os-

borne ym. 2006). 

Kahdessa tutkimuksessa verrattiin kortisoni-injektioita muihin interventioihin (Peer-

booms ym. 2010; Uğurlar ym. 2018). Toisessa verrattiin kortisoni-injektiota plasmainjek-

tioon (Peerbooms ym. 2010) ja toisessa verrattiin kortisoni-injektiota plasmainjektioon, 

proloterapiaan sekä shokkiaaltohoitoon (Uğurlar ym. 2018).  

Kaikki tutkimukset olivat RCT-tutkimuksia ja englanninkielisiä. Valitut tutkimukset koottu 

liitteeseen 2, josta käyvät ilmi tutkimuksen tekijät, vuosi, tutkimuksen tarkoitus, aineisto 

ja aineiston keruu menetelmät sekä tulokset. 
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5 Plantaarifaskioosin konservatiivinen hoito 

5.1 Pohjalliset  

Erilaisten pohjallisten lyhytaikaisella käytöllä on onnistuttu parantamaan jalan toimintaa 

ja vähentämään kipua plantaarifaskioosin hoidossa. Pohjalliset vähentävät rasitusta fas-

kiassa seistessä sekä kävelyn aikana antamalla mediaalista kaaritukea. Pohjalliset voi-

vat olla joko valmiita elementtipohjallisia tai asiakkaalle yksilöllisesti valmistettuja.  En-

simmäinen perustuu keskimääräiseen jalkojen muottiin, kun taas toinen on räätälöity asi-

akkaan mukaan. Kumpaakin pohjallistyyppiä voidaan käyttää, jos asiakkaalla ei ole suu-

ria anatomisia muutoksia jaloissa. Muita eroja pohjallisten välillä on niiden joustavuus, 

hinta ja paksuus, jotka voivat vaihdella rakentamisprosessin mukaan. Elementtipohjalli-

nen on usein halvempi vaihtoehto kuin yksilöllisesti valmistettu pohjallinen (Bladassin 

ym. 2009). Valikoiduissa tutkimuksissa arvioitiin erilaisten pohjallisten vaikuttavuutta 

plantaarifaskioosin hoitoon vertaamalla ominaisuuksiltaan erilaisia pohjallisia keskenään 

tai vertaamalla pohjallista johonkin toiseen konservatiiviseen hoitokeinoon.   

Bladassin ym. (2009) tutkivat elementtipohjallisten ja yksilöllisesti valmistettujen pohjal-

listen vaikuttavuutta plantaarifaskioosin hoitoon. Molemmat pohjalliset oli valmistettu 

EVA.sta (Ethylene vinyl acetate). Osallistujat jaettiin sattumanvaraisesti kahteen pohjal-

lisryhmään: elementtipohjallisiin sekä yksilöllisesti valmistettaviin pohjallisiin. Pohjallisia 

käytettiin yhteensä kahdeksan viikon ajan. Päätulos oli kivun muutos FFI (Foot Function 

Index) -mittarilla mitattuna. Toissijainen tulos oli kivun esiintyminen palpoidessa kanta-

pään mediaalista reunaa sekä modifioidun FFI-mittarin kokonaistulos. Yleisesti seuran-

nan aikana molemmissa ryhmissä tapahtui samanlaisia parannuksia, ottaen huomioon 

modifioidun FFI-asteikon komponentit sekä palpoinnin tuoman kivun.  Modifioidun FFI-

asteikon osalta molemmissa ryhmissä tapahtui merkittävä parannus kivun suhteen ilman 

eroa ryhmien välillä (p < 0.05). (Bladassin ym. 2009.)  

 

Brasilialaisessa tutkimuksessa verrattiin total contact-pohjallisia ja tasapohjaisten poh-

jallisten vaikuttavuutta plantaarifaskioosin hoitoon kuuden kuukauden seurantatutkimuk-

sen aikana.  Tutkimuksessa huomattiin tilastollisesti parempia tuloksia total contact-poh-

jallisten osalta kivussa kävelyn aikana käyttäen Visual analog scale- asteikkoa (VAS) 

(p=0,008) sekä 6-minuutin kävelytestiä (6MVT) (P= 0,010). Kipu kävelyn aikana väheni 
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neljä pisteen verran VAS-asteikolla. Total contact-pohjallisryhmä käveli pidemmän mat-

kan 45 päivän jälkeen alkutilanteen kävelymatkaan verrattuna, kun taas kontrolliryhmän 

kävelymatka piteni vasta 180 päivän jälkeen.   Molemmat ryhmät näyttivät merkittävää 

parannusta ilman tilastollista eroa ryhmien välillä lepokivussa VAS-mittarilla sekä jalan 

kivussa, jalan toiminnassa sekä joissakin elämänlaadun muuttujissa: fyysinen toiminta, 

ruumiillinen kipu, elinvoimaisuus ja sosiaalinen toiminta mitattuna Foot Health Status 

Questionnaire (FHSQ)- kyselyllä. Plantaarisen paineen mittari Baropodometer ei havain-

nut muutoksia pohjallisten käytöstä.  Tutkimuksen mukaan total contact-pohjallisia voi-

daan käyttää vähentämään kipua kävellessä ja lisäämään kävelyetäisyyttä henkilöillä, 

joilla on plantaarifaskioosi (Oliveira ym. 2015.)  

Yhdessä tutkimuksessa verrattiin valmiita täyspitkiä silikonipohjallisia ultraääniohjattuun 

kortikosteroidi-injektioon (CSI) plantaarifaskioosin hoidossa. Osallistujat jaettiin sattu-

manvaraisesti kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sai ultraääniohjatun kortikoste-

roidi-injektion ja toinen ryhmä sai kokopitkät silikoniset puolivalmiit elementtipohjalliset.  

Kuukauden seurannan jälkeen molemmat ryhmät osoittivat merkittävää parannusta 

VAS- kipumittarilla, kantapään palpaatioarkuustestissä Heel Tenderness Index (HTI) 

sekä toimintoja ja elämänlaatua mittaavalla Foot and Ankel Outcome Score-kyselylo-

makkeella (FAOS), lukuun ottamatta pohjallisryhmää, joka ei osoittanut parannusta 

FAOS- kyselylomakkeen alaluokkaan urheilu- ja virkistystoiminta (p > 0.05). Kun ryhmien 

tuloksia verrattiin keskenään, injektioryhmä sai parempia tuloksia kivun lievittymisessä 

VAS- ja FAOS-asteikolla sekä parempia tuloksia FAOS-kyselylomakkeen alaryhmissä: 

päivittäiset aktiviteetit, urheilu ja virkistystoiminta. Myös plantaarifaskia oli paksumpi in-

jektioryhmässä.  Merkittäviä eroja ei löytynyt muissa jalan ja nilkan toimintakykyä ja elä-

mänlaatua mittaavassa kyselylomakkeen FAOS alaryhmissä eikä palpoidessa kanta-

pään herkkyyttä (HTI).  Tutkimuksen mukaan löydökset osoittavat, että silikonipohjalliset 

ovat ainakin yhtä tehokkaita kuin kortikosteroidi-injektio vähentämään kipua ja paranta-

maan toimintakykyä lyhyellä aikavälillä.  Injektiolla näyttäisi kuitenkin olevan myös hait-

tavaikutuksia verrattuna pohjalliseen. Injektion haittapuolena on toistettavuus, vaivan uu-

siutuminen, pistopaikan arkuus, jänteen repeäminen ja ohentuminen jatkuvista pistok-

sista. Pohjalliset ovat edullinen ja helposti saatavilla oleva vaihtoehto. Nämä asiat huo-

mioiden pohjallishoitoa suositellaan ensisijaisena hoitomuotona plantaarifaskioosiin (Yu-

cel ym. 2013.) 
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Winemiller ym. (2003) tutkivat tarjoavatko magneettiset pohjalliset suuremman subjektii-

visen parannuksen plantaarifaskioosiin verrattuna samanlaisiin magnetoimattomiin poh-

jallisiin. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään. Molemmat ryhmät saivat pehmustetut poh-

jalliset joko aktiivisilla bipolaarisilla magneeteilla tai niin sanotuilla lume magneeteilla. 

Osallistujat pitivät pohjallisia päivittäin kahdeksan viikon ajan. Ryhmien välillä ei löydetty 

tilastollisesti merkittäviä eroja tulosmuuttujissa: kivun muutos VAS-asteikolla, pohjallis-

ten vaikutus työsuorituskykyyn ja miellyttävyyteen. Molemmat ryhmät ilmoittivat merkit-

täviä parannuksia aamun jalkakivun voimakkuudessa: VAS-pisteet olivat alkutilanteessa 

6.9 ja 6.7 ja tutkimuksen lopussa VAS oli 3.9 (p=0.94). Kahdeksan viikon seurannan 

jälkeen molemmat ryhmät ilmoittivat voivansa paremmin sekä kokivat parannusta työky-

vyssä lähtötilanteeseen nähden (p=0.68). Tutkimuksen mukaan staattiset bipolaariset 

magneetit, jotka on upotettu pohjallisiin eivät tarjoa lisäetua subjektiivisen kivun kokemi-

selle plantaarifaskioosin hoidossa verrattuna ei-magneettisiin pohjallisiin. (Winemiller 

ym. 2003.) 

5.2 Manuaaliset terapiat  

Manuaalista terapiaa käsitteleviä tutkimuksia plantaarifaskioosin hoidossa valikoitui 

neljä. Neljästä tutkimuksesta kahdessa löytyi merkittäviä eroavaisuuksia ryhmien välillä.  

Ensimmäisessä tutkimuksessa tutkittiin, miten alaraajojen faskiakäsittely (myofascial re-

lease techniques) auttaa kipuun ja toimintaan plantaarifaskioosin hoidossa verrattuna 

kontrolliryhmään, joka sai ainoastaan ultraääniterapiaa. Tutkimus osoitti, että faskiakä-

sittelya saaneella ryhmällä oli selkeästi paremmat hoitotulokset, kuin kontrolliryhmällä 

plantaarisen kantakivun hoidossa. Mittareina tutkimuksessa oli käytössä The foot func-

tion index (FFI) ja Pressure pain theresholds (PPT). (Ajimsha ym. 2014.) 

Toisessa tutkimuksessa, joista saatiin selkeitä eroavaisuuksia ryhmien välillä, verrattiin 

kahta ryhmää, joista toinen ryhmä toteutti omatoimista fysioterapeutin tekemää venytte-

lyohjelmaa ja toinen ryhmä toteutti samaa venyttelyohjelmaa, mutta sai lisäksi fysiotera-

peutin vastaanotolla triggerpisteiden käsittelyä säännöllisesti. Tutkimus osoitti, että 

ryhmä, joka sai venyttelyohjelman lisäksi triggerpisteiden käsittelyä, sai parempia hoito-

tuloksia plantaarifaskioosin hoidossa lyhyen aikavälin seurannassa. Arviointimenetel-

mänä tutkimuksessa käytettiin PPT-mittaria (Pressure pain theresholds). (Renan-Ordine 

ym. 2011.) 
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Kahdessa tutkimuksista, joissa merkittäviä eroja tutkittavien ryhmien välille ei syntynyt, 

mutta lopputulokset tutkimusten tuloksissa olivat kuitenkin hyvät, tutkittiin nilkan ja jalka-

terän mobilisaation vaikuttavuutta kivun ja jalkaterän toimintakyvyn hoidossa verrattuna 

injektio- ja ultraäänihoitoihin.  

Ensimmäisessä tutkimuksessa vertailtiin kahta ryhmää. Nilkan ja jalkaterän nivelten mo-

bilisaatiota yhdistettynä pohkeiden ja plantaarifaskian venyttelyharjoituksiin, verrattuna 

hoitojakson aikana kerran annettuun steroidi-injektioon plantaarifaskioosin hoidossa. Tu-

loksena injektiohoidon todettiin vaikuttavan nopeammin kolmen, kuuden ja 12 viikon koh-

dilla mitattaessa. Mobilisaation ja venytysharjoitusten vaikutukset huomattiin 12-viikon 

jälkeen hoitojakson loputtua ja tulokset pysyivät hyvinä yhden vuoden mittaukseen 

saakka. Injektiolla saatiin paremmat tulokset lyhyellä aikavälillä, mobilisaatiolla ja venyt-

telyharjoituksilla puolestaan pidemmällä ajalla. Arviointimenetelminä tutkimuksessa käy-

tettiin FAAM (foot and ankle ability measure) -mittaria ja VAS (a visual analog scale for 

pain) -janaa.  (Celik ym. 2015.) 

Toisessa tutkimuksessa oli kaksi ryhmää, jotka molemmat saivat kahdeksan hoitokertaa 

kahdesti viikossa. Toisen ryhmän hoidot sisälsivät venyttelyharjoituksia ja ultraäänihoi-

toa. Interventioryhmä sai lisäksi mobilisaatiohoitoa nilkan ja jalan keskiosan nivelille. 

Kaikki hoidot suoritettiin fysioterapeutin tekemänä tai ohjeistamana. Lopputuloksena to-

dettiin, että nilkan ja jalan nivelten mobilisaatiolla ei ole lisäarvoa verrattuna siihen, että 

hoitona käytettäisiin pelkästään venyttelyä ja ultraääntä. Molemmat ryhmät saivat hyviä 

tuloksia kivun ja toimintakyvyn hoidossa plantaarifaskioosiin, mutta merkittäviä eroja ei 

löytynyt tutkittavien ryhmien välillä. Tutkittavia arvioitiin numeerisella kipuasteikolla 

NPRS (numeric pain rating scale), LEFS-mittarilla (lower extremity functional scale) sekä 

nilkan dorsifleksiota mitattiin mittarilla DF Range of motion. (Shashua ym. 2015.) 

5.3 Toiminnallinen harjoittelu  

Toiminnallista harjoittelua käsitteleviä tutkimuksia valikoitui mukaan kaksi. Tutkimuk-

sissa tutkittiin alaraajojen lihasharjoittelua verrattuna venyttelyharjoitteluun plantaarifas-

kioosin aiheuttaman kivun ja toimintakyvyn hoidossa. Merkittäviä eroja ryhmien välille ei 

syntynyt.  



19 

 

Ensimmäisessä tutkimuksessa vertailtiin kolmea eri ryhmää. Ensimmäinen ryhmä suo-

ritti pelkästään venyttelyharjoitteita, toinen ryhmä teki samoja venyttelyharjoitteita ja li-

säksi jalkaterien lihasharjoitteita, kolmas ryhmä teki samoja venyttely- ja lihasharjoitteita 

sekä lisäksi lantion alueen lihasharjoitteita. Tutkimuksen tuloksena lihasharjoitteiden te-

keminen yhdessä venyttelyn kanssa ei tuonut parempia hoitotuloksia, kuin pelkkien ve-

nyttelyharjoitusten tekeminen. Kaikki kolme ryhmää saivat hyviä tuloksia kivun ja toimin-

takyvyn hoidossa. Mittareina tutkimuksessa käytettiin kivun arvioinnissa VAS (a visual 

analog scale for pain) -janaa, FAOS (the foot and ankle outcome score) -mittaria ja SEBT 

(the star excursion balance test) -testiä. (Kamonseki ym. 2016.) 

Toisen tutkimuksen tavoitteena oli tutkia plantaarifaskian venyttelyharjoitusten vaiku-

tusta yhdistettynä kantageelipohjallisiin, verrattuna alaraajojen voimaharjoittelun vaiku-

tukseen yhdistettynä samoihin kantageelipohjallisiin. Tutkimuksen seurannan aikana yh-

den, kuuden ja 12 kuukauden kohdilla ei löytynyt suuria eroavaisuuksia ryhmien välillä. 

Voimaryhmällä oli nopeammat vaikutukset kivun ja toimintakyvyn osalta kolmen kuukau-

den kohdalla kuin venyttelyryhmällä, mutta pidemmällä aikavälillä merkittäviä eroavai-

suuksia ei löytynyt. Molemmat ryhmät saivat hyviä tuloksia kivun ja toimintakyvyn hoi-

dossa tutkimuksen aikana. Mittarina tutkimuksessa käytettiin FFI (the foot function index) 

-mittaria. (Rathleff ym. 2015.) 

5.4 Teippaus  

RCT-tutkimuksia, joissa käsitellään pelkästään teippausta plantaarifaskioosin hoidossa 

löytyi yksi. Toinen tutkimus, jossa teippaus oli mukana, käsitteli iontoforeesihoidon yh-

teydessä käytettävää teippausta. 

Hyland ym, (2006) tutkimuksessa tutkittiin kantaluun ja akillesjänteen teippauksen vai-

kutuksia kipuun ja toiminnalliseen aktiivisuuteen. Tämä teippaus parantaa kantaluun lin-

jausta lähemmäs neutraalia ja nostaa jalkaterän mediaalireunan korkeutta, samalla vä-

hentäen painetta ja siitä aiheutuvaa mikrotrauman syntymistä plantaarifaskian alueella. 

(Hyland ym, 2006.)  

Cover-Roll teippi laitetaan puhdistetulle, kuivalle iholle, jonka jälkeen päälle tulee Leuko 

urheiluteippi. Ensimmäinen teippi asetetaan lateraalisen malleolin distaaliosasta vetäen 

kantaluuta mediaalisuuntaan, kiinnittäen sen mediaalimalleolin distaaliosaan. Teipit 

kaksi ja kolme laitetaan samansuuntaisesti noin 1/3 edellisen teipin päältä. Teippi neljä 
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vedetään kantapään takaa aloittaen lateraalimalleolin distaaliosasta ja päättäen medi-

aalimalleolin distaaliosaan. Tämä teippi toimii myös ankkurina ensimmäisille kolmelle 

teipille. (Hyland ym. 2006.) 

Teippausta verrattiin kontrolliryhmään, joka ei saanut minkäänlaista hoitoa, sham taping-

ryhmään, missä jalkaterään laitettiin teippi ilman venytystä ja asennon muovaamista ja 

venytys- ryhmään, missä tutkittaville tehtiin passiivisia venytyksiä plantaarifleksoreille ja 

–faskialle. Kipua verrattiin VAS-janalla ja toiminnallisuutta The Patient-Specific Functi-

onal Scale (PSFS) asteikon avulla ennen hoitoja ja viikon päästä hoitojen lopetuksesta. 

Huomattavia eroja löydettiin ryhmien välillä VAS-janassa (P < .001) erityisesti kantaluu-

teippaus ja venyttelyryhmän välillä (mean +/- SD, 4.6 +/- 0.7 versus 6.2 +/- 1.0; P = .026), 

kantaluuteipin ja kontrolliryhmän välillä (mean +/- SD, 2.7 +/- 1.8 versus 6.2 +/- 1.0; P < 

.001), ja kantaluuteipin ja sham taping-ryhmän välillä (mean +/- SD, 2.7 +/- 1.8 versus 

6.0 +/- 0.9; P < .001). PSFS asteikossa ei löytynyt huomattavia eroja ryhmien välillä (P 

= .078). (Hyland ym. 2006.)    

 

Tätä teippaustapaa ei ole aiemmin tutkittu, ja se eroaa muista teippauksista sen biome-

kaanisen lähestymistavan takia. Teippaus invertoi kantapäätä ja nostaa mediaalista pit-

kittäiskaarta toisin kuin muut teippaustekniikat, jotka asettavat teipin suoraan kaaren alu-

eelle tukemaan sitä. Kantaluun teippaus estää liiallisen pronaation ja ylläpitää jalkaterän 

neutraalia asentoa auttaen kontrolloimaan mediaalisen pitkittäiskaaren korkeutta vähen-

tämättä plantaarifaskian voimantuottoa. Se on nopea laittaa ja kustannustehokas, sillä 

siinä käytetään vain neljä palaa teippiä. Teippaus on ihanteellinen edeltäjä pohjallishoi-

dolle, minkä on näytetty olevan pitkän ajan vaihtoehto kantapään kiputilojen helpottami-

sessa. Kuitenkaan tämän tekniikan suhteellisia hyötyjä verrattuna muihin teippausmene-

telmiin ei ole vielä tutkittu. Lisäksi tutkimus suoritettiin viikon aikana, jolloin pidemmän 

ajan hyödyistä ei tiedetä. Kuitenkin tämä terapiamuoto on tarkoitettu ensisijaisesti lyhyt-

aikaiseksi, pohjallishoidon edeltäjäksi. (Hyland ym. 2006.)  

5.5 Injektiot  

Injektiohoitoja plantaarifaskioosiin ovat kortisoni-injektiot, runsasverihiutaleiset plas-

mainjektiot ja proloterapia. Runsasverihiutaleisessa plasmainjektiossa kasvutekijöitä, 

verihiutaleita ja muita aktiivisia proteiineja ruiskutetaan vaurioalueelle ja ne edistävät ku-

doksen paranemista. Kortisoni on lisämunuaisesta vapautuvaa ainetta, jota vapautuu 
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elimistöön esimerkiksi stressitilanteissa. Kun kortisonia injektoidaan suoraan vaurioalu-

eelle, tapahtuu voimakkaasti tulehdusta vähentävä reaktio. (Tunninen 2014.)  

Proloterapia on vaihtoehtoinen terapiamuoto, joka auttaa parantamaan nivelsiteitä. Se 

tunnetaan myös nimellä regeneratiivinen injektioterapia. Injektio sisältää luonnonmukai-

sia aineita kuten dekstroosia, suolaliuosta, sarapiinia ja puuduttavaa ainetta, esimerkiksi 

lidokaiinia. Injektio laukaisee kehossa parantavan vasteen, jossa nivelsiteiden ja jäntei-

den säikeitä alkaa uusiutumaan. (Morrison 2017.)  

Kortisoni–injektiota käsitteleviä RCT-tutkimuksia opinnäytetyöhömme valikoitu yksi, pro-

loterapiaa yksi ja plasmainjektioita kaksi.  

Ugurlar ym. (2018) tutkimuksessa verrattiin plasmainjektiota, kortisoni-injektiota, prolo-

terapiaa ja sokkiaaltohoitoa (eswt) kroonisen plantaarifaskioosin hoidossa. Tuloksia ar-

vioitiin VAS-janan ja Revised Foot Function Index (FFI-R) avulla. Sokkiaaltohoito on tur-

vallisempi kuin kortisoni- injektiot ja monet tutkimukset puoltavat sokkiaaltohoitoa paran-

tuneen VAS-tuloksien ja 48-88% onnistumistulosten myötä. Sokkiaaltohoidon terapeut-

tiset efektit alkavat noin kahden viikon kuluttua ensimmäisestä hoitokerrasta ja kestävät 

noin 3 kuukauden ajan. (p < .05) (Ugurlar ym. 2018.)  

Kortisoni – injektiohoito voi olla hyödyllinen lyhyellä aikavälillä. Kortisonihoidon riskinä 

ovat oireiden uusiutuminen ja toistuminen. Kortisoni-injektio ryhmän Foot function index 

ja VAS-tulokset paranivat ensimmäisen hoitokuukauden jälkeen, mutta huononivat 36 

kuukauden aikana (p < .05). Plasmainjektio-ryhmän kipu helpotti ensimmäisestä kuukau-

desta vuoteen, mutta sen jälkeen kipu palasi ja paheni (p < .05). (Ugurlar ym. 2018.)  

Yhteenvetona tutkimuksen tuloksista kivun hoitoon: Kortisoni-injektio on tehokas ensim-

mäiset kolme kuukautta, mutta menettää sen jälkeen vaikutuksensa. Sokkiaaltohoito on 

turvallinen ja tehokas ensimmäiset 6 kuukautta. Proloterapian ja plasmainjektion tehot 

näkyvät 3-12 kuukauden ajan, kuitenkin 36 kuukauden seuranta- ajassa tutkijat eivät 

löytäneet eriäväisyyksiä näiden 4 hoidon välillä. (Ugurlar ym. 2018.) 

Toisessa tutkimuksessa verrattiin plasmainjektioryhmää kortisoniryhmään. Tutkimuk-

sessa haettiin potilaita, joiden plantaarifaskioosi oireyhtymä on kestänyt 6-12 kuukautta, 

eikä konservatiivisesta hoidosta ole ollut apua. Molemmat injektiot annettiin kerta-annok-

sena ja sen lisäksi potilas sai venyttelyohjeita. Normaalin jalan käytön sai aloittaa 48 
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tuntia injektiohoidon jälkeen. Seuranta tapahtui hoidon alussa, 4,8,12,26 ja 52 viikon ai-

kana. (Peerbooms ym. 2010.) 

Tutkimustulokset osoittivat 63% onnistumisen kivun vähenemisessä plasmainjektiohoi-

dossa verrattuna 27% kortisoni-injektioryhmässä, kun merkittävänä muutoksena pidettiin 

25% muutosta VAS-tuloksessa. Kortisoni-injektio on suosittu hoitokeino mutta se toimii 

vain lyhyen ajan. Lisäksi oireet uusiutuvat helposti. Plasmainjektiohoidolla oli positiivinen 

efekti myös lateraalisen epikondyliitin hoidossa. Yksi injektio vähensi kipua ja paransi 

toimintakykyä verrattuna steroidi-injektioon. Hoitovaste oli pysyvä eikä komplikaatioita 

ilmennyt. (Peerbooms ym. 2010.) 

5.6 Muut hoitokeinot  

Iontoforeesihoidossa saadaan ionisoituneita lääkeaineita kulkeutumaan ihon läpi heikon 

sähkövirran avulla. Australialaistutkimuksessa on selvitetty, miten iontoforeesin avulla 

ihon alle saatu deksametasoni tai etikkahappo vaikuttavat plantaarifaskioosin kipuun. 

(Osborne ym. 2006.) 

Tutkimuksessa oli 31 potilasta ja 42 hoidettavaa jalkaa. Kaikki potilaat saivat 6 hoitoker-

taa jalkapohjan kipeimpään kohtaan kahden viikon aikana, jatkuvan teippauksen ja oh-

jeita soleus -lihaksen ja gastrocnemius -lihaksen venyttelyyn. Jäykkyyttä ja kipua mitat-

tiin ennen hoitoa, kuuden hoitokerran jälkeen ja neljän viikon kuluttua VAS-janan avulla. 

(Osborne ym. 2006.) 

Hoitojakson jälkeen kaikki ryhmät näyttivät kehitystä aamukivun, yleisen kivun ja aamun 

jäykkyyden vähenemisessä, kuitenkin verraten, etikkahappo/teippausryhmän tulokset 

olivat huomattavasti paremmat (p = 0.031). Kahden viikon kohdalla kaikissa ryhmissä jal-

kapohjan aamukipu oli lievittynyt merkittävästi. Tehokkaimmaksi osoittautui viisiprosent-

tinen etikkahappo. Neljän viikon kuluttua seurantakäynnillä hoitovaikutus oli vähentynyt, 

mutta tällöinkin iontoforeesimenetelmällä etikkahappoa saaneiden kipu oli vähäisintä. 

Kaikki hoidot näyttivät vähentävän myös jalkapohjan aamujäykkyyttä, mutta vain etikka-

hapolla saavutettu hoitotulos oli havaittavissa vielä neljän viikon kuluttua. Näyttää siltä, 

että jalkaholvia tukeva side yhdessä iontoforeesilla ihon alle saadun etikkahapon kanssa 

lievittävät parhaiten plantaarifaskioosia. Hoitoa kannattaa kokeilla ainakin, jos ei haluta 

käyttää kortisoniruiskeita. Kaksi muuta tutkimusta ovat näyttäneet kliinisesti relevantteja 

parannuksia plantaarifaskioosin oireisiin käyttämällä iontoforeesia ja etikkahappoa tai 
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deksametasonia. Parhaat tulokset neljän viikon aikana saatiin etikkahapposta ja teip-

pauksesta verraten deksametasoniin ja teippaukseen tai pelkästään teippaukseen. (Os-

borne ym. 2006.) 

Viidelle potilaalle tuli ihoärsytystä teipistä: yksi koki teippauksen hyvin epämiellyttävänä 

ja kahden potilaan iho ei sietänyt mekaanista painetta ja kuoriutui. Neljälle näistä ei voi-

nut tehdä koko tutkimuksen ajan teippausta mutta kaikki läpäisivät iontoforeesihoidon. 

Neljästä potilaasta kaksi oli plasebo ryhmässä ja toiset kaksi olivat kumpikin toisesta 

lääkeryhmästä.  Kukaan potilaista ei tarvinnut muuta hoitoa iho-ongelmiin paitsi teip-

pauksen lopettamista. (Osborne ym. 2006.)  

NIN (noninvasive interactive neurostimulation) on sähköterapiaa, missä hoito kohdiste-

taan hermoratoihin. NIN-tekniikkaa käytetään esimerkiksi kroonistuneen kivun hoidossa. 

NIN on osoittanut positiivisia tuloksia liikuntaelinsairauksien, myofaskiaalisen syndroo-

man, postoperatiivisten reisimurtumien, tekonivelpolvileikkausten ja nilkkamurtumien 

hoidossa (Razzano ym. 2017.)  

Razzano ym. (2017) tutkimuksessa selvitettiin, vähentääkö NIN kroonistuneen plantaa-

rifaskioosin aiheuttamaa kipua ja kipulääkkeiden käyttöä, ja johtaako se jalan parem-

paan käyttämiseen ja korkeampaan asiakastyytyväisyyteen kuin sähköimpulssihoito 

(electric shockwave therapy). NIN hoitoa annettiin 3 kertaa viikossa, 20 minuuttia kerral-

laan, yhteensä 10 kertaa. Kipua arvioitiin the validated Foot Function Index (PS-FFI) 

avulla, VAS–janalla ja päivittäisen kipulääkeannostuksen mukaan. Molemmat hoitome-

netelmät olivat tehokkaita, mutta NIN oli parempi kivun hallinnassa. 92.7% potilaista oli-

vat täysin tyytyväisiä tuloksiin neljän sekä 12 viikon kohdalla, ilman että kipu olisi uusiu-

tunut, verrattuna toiseen ryhmään (36.7%). Ainoastaan kaksi ylipainoista ihmistä eivät 

olleet tyytyväisiä. Ylipaino itsessään on riski plantaarifaskioosin synnylle ja sen toimimat-

tomaan hoitovasteeseen. Hoitoajan lyhyys, pitkäaikainen hyöty ja kumulatiivinen kivun 

väheneminen tuovat kysymykseen sen, aiheuttaako NIN porttikontrolliteorian, mikä olisi 

primäärinen syy kivun vähenemiselle. Laitteen ainutlaatuisuus on, että se muuttaa veren 

virtausta ja vaikuttaa hikoilun määrään. Se myös vähentää tulehdusta. (Razzano ym. 

2017.) 

Cryoultrasound on nimensä mukaisesti ultraääntä, johon on yhdistetty kylmäterapia. Hoi-

tomuodolla on kipua ja tulehdusta vähentävä vaikutus. Cryoultrasound nopeuttaa kehon 
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paranemisprosessia ja vahvistaa terapeuttisia vaikutuksia, minkä seurauksena toipumi-

nen on nopeampaa. Cryoultrasound terapiaa on tehty muskulaaristen vaivojen ja tendi-

nopatian hoidossa. Hoito tuottaa mekaanista, termistä ja biologista vaikutusta, jonka 

kautta kipu ja tulehdus vähenee, veren virtaamisnopeus ja mikroverenkierto paranee, 

solujen uusiutuminen lisääntyy ja aineenvaihdunta kasvaa, nesteen kertyminen vähenee 

ja kollageenin ja proteoglykaanien tuotanto lisääntyy. (Constantiono ym, 2014.) 

Constantinon ym. (2014) tutkimuksessa verrattiin cryoultrasound terapiaa ja pelkkää kyl-

mähoitoa 84 potilaalla, joilla oli krooninen plantaarifaskiitti ja kantaluupiikki. Potilaat jaet-

tiin kahteen ryhmään ja he saivat 10 päivän aikana 20 minuutin hoitokerran päivittäin. 

Ryhmässä, joka sai cryoultrasound terapiaa VAS-jana parantui huomattavasti 18 kuu-

kauden seurannan aikana, jolloin tutkimuksen alussa kipu oli VAS-janalla yli 5 ja lopussa 

4.81, verrattuna ryhmään, joka sai kylmähoitoa (P values <0.001). Kylmähoitoa saaneilla 

VAS-jana muuttui myös paremmaksi, mutta ei niin radikaalisti. Cryoultrasound terapia 

on hyvä ja pitkäkestoisen tuloksen lupaava hoitomuoto krooniseen plantaarifaskiittiin – 

sillä on korkea terapeuttinen hyöty, potilastyytyväisyys, edullinen hinta, lyhyt hoitoaika ja 

toistettavuus (Constantino ym. 2014.) 
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6 Pohdinta  

Opinnäytetyön tavoitteena oli systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin tuottaa tie-

toa plantaarifaskioosin konservatiivisen hoidon vaikuttavuudesta jalkaterapeuttiopiskeli-

joille sekä ammatinharjoittajille.  

  

Kirjallisuuskatsauksen aiheeksi valikoitui plantaarifaskioosin konservatiivinen hoito, sillä 

se aiheena kiinnosti meitä opinnäytetyön tekijöitä ja oli aihealueena jäänyt opintojen 

osalta mielestämme liian vähäiselle huomiolle. Plantaarifaskioosi on todella yleinen 

vaiva Suomessa ja maailmalla. Tulevina alaraajaongelmien asiantuntijoina emme var-

masti voi välttyä vaivan konservatiiviselta hoitamiselta. Halusimme selvittää, mikä kon-

servatiivinen hoitomuoto olisi mahdollisesti toimivin ja mistä hoitomuodoista ei ole saatu 

toimivaa näyttöä. 

  

Kirjallisuuskatsauksesta haluttiin mahdollisimman ajankohtainen ja luotettava, joten ai-

neisto rajattiin 15 vuoden sisällä tehtyihin RCT-tutkimuksiin. Tutkimuksia saatiin hauilla 

suhteellisen hyvin, joista kirjallisuuskatsaukseen mukaan valikoitui lopulta 16 tutkimusta. 

Monet tutkimuksista oli tehty lähempänä 15 vuotta. Uudemmat tutkimukset olisivat anta-

neet ajankohtaisempaa tietoa.  Vaikka plantaarifaskioosi onkin varsin yleinen vaiva, ei 

aiheesta ollut saatavilla lähivuosina tehtyjä RCT-tutkimuksia niin paljon kuin alun perin 

odotimme. 

   

Satunnaisesti kontrolloituja pohjallisia käsitteleviä tutkimuksia on tehty jonkin verran. 

Opinnäytetyöhömme valikoitui kuitenkin lopulta neljä tutkimusta, joissa käsiteltiin pohjal-

lisia plantaarifaskioosin hoitomuotona. Uusin tutkimus oli vuodelta 2015.  Pohjallistutki-

muksissa tutkittiin erilaisten pohjallisten vaikuttavuutta plantaarifaskioosin hoitoon ver-

taamalla pohjallisia tasapohjaiseen niin sanottuun lume pohjalliseen, erimenetelmällä 

tehtyyn pohjalliseen tai kortikosteroidi-injektioon (Bladassin ym. 2009; Oliveira ym. 2015; 

Yucel ym. 2013; Winemiller ym. 2003). Tutkimuksissa oli käytetty eri tavalla ja eri mate-

riaaleista valmistettuja pohjallisia, minkä takia ei voida vetää johtopäätöstä jostakin tie-

tystä mallista tai materiaalista, joka sopisi plantaarifaskioosin hoitoon.  Tutkimuksista 

kävi kuitenkin ilmi, että pohjallinen itsessään mallista tai materiaalista riippumatta koetiin 

tuovan helpotusta plantaarifaskioosin kipuun sekä helpottamaan toimintakykyä lyhyen 

aikavälin seurannassa (Bladassin ym. 2009; Oliveira ym. 2015; Yucel ym. 2013; Wine-
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miller ym. 2003). Tutkimusten seuranta kesti keskimäärin muutamasta kuukaudesta puo-

leen vuoteen, minkä johdosta ei voida arvioida pidemmän aika välin tuloksia tai vaikut-

tavuutta.   

Manuaalista terapiaa käsitteleviä tutkimuksia valikoitui lopuksi neljä. Kahdessa tutkimuk-

sessa saatiin selkeä lopputulos. Oli mielenkiintoista huomata, että pelkällä ultraäänihoi-

dolla tai venyttelyohjelmaa tekemällä ei saatu niin hyviä hoitotuloksia. Paremmat tulokset 

saatiin, kun edellä oleviin hoitomuotoihin yhdistettiin ammattilaisen tekemää manuaalista 

terapiaa. (Ajimsha ym. 2014; Renan-Ordine ym. 2011.) Tämä on hyvä ottaa huomioon 

myös tulevaisuudessa työelämässä.  

Kahdessa manuaalista terapiaa käsittelevässä tutkimuksessa merkittäviä eroja ei synty-

nyt tutkittavien ryhmien välille. Ensimmäisessä tutkimuksessa kuitenkin huomionarvoista 

oli se, että injektiohoidolla oli lyhyellä välillä paremmat hoitotulokset, kun taas alaraajan 

mobilisaatiolla ja venyttelyharjoituksilla oli paremmat tulokset pidemmällä aikavälillä. 

Tämä kertoo meille sen, että hoitaessa plantaarifaskioosia, kannattaa injektiohoidon si-

jaan käyttää mieluummin mobilisaatiota ja venyttelyharjoitteita, mikäli halutaan vaikutuk-

sia pidemmälle aikavälille. Toisessa tutkimuksessa saatiin hyviä hoitotuloksia, mutta 

merkittäviä eroja ryhmien välille ei syntynyt. Hoitomuotoina käytettiin venyttelyharjoit-

teita, ultraäänihoitoa sekä mobilisaatiota. (Celik ym. 2015; Shashua ym. 2015.) Loppu-

tulemana kaikki kolme siis hyviä keinoja hoitaa plantaarifaskioosia.  

  

Toiminnallista harjoittelua käsitteleviä tutkimuksia valikoitui lopuksi opinnäytetyöhömme 

kaksi. Tutkimuksissa vertailtiin alaraajojen lihasharjoittelua ja venyttelyharjoittelua plan-

taarifaskioosin hoidossa. Merkittäviä eroavaisuuksia ei tutkimuksissa syntynyt. Voima-

harjoittelua suorittaneilla oli kuitenkin nopeammat vaikutukset kivun ja toiminnan osalta 

lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä ei merkitystä. (Kamonseki ym. 2016; Rathleff 

ym. 2015.) Lopputuloksena kannattaa siis keskittyä enemmän voimaharjoitteluun, jos 

halutaan nopeampia tuloksia esimerkiksi plantaarifaskioosin kivun hoidossa.  

 

Plantaarifaskioosia voi hoitaa tutkimusten mukaan manuaalisen tai pohjallisterapian li-

säksi myös cryoultrasound - yhdistelmäterapialla, ultraääniterapialla, NIN–terapialla tai 

iontoforeesi–hoidolla. Monet kuitenkin koskivat kroonistunutta plantaarifaskioosia. Hoi-

tokeinoja löytyy siis monia, mutta hoitokeinot, johon tarvitsee hankkia erikoisempia lait-

teita, eivät välttämättä ole vaihtoehto esimerkiksi terveysalan yksityisyrittäjälle laitteiden 
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hinnan takia. Sen takia uskomme, että juuri manuaaliset terapiat ja teippaus ovat niitä 

keinoja, joilla plantaarifaskioosia eniten pyritään hoitamaan.  

 

Monissa ei manuaalisissa hoitokeinoissa ei mainittu ollenkaan jalan mahdollisia virhe-

asentoja tai virheellistä kuormitusta, minkä takia plantaarifaskioosi on saattanut tulla po-

tilaalle. Voisiko tämä myös vaikuttaa hoitojen toimimattomuuteen pidemmällä aikavälillä? 

Korjataan vain oiretta, mutta ei keskitytä siihen, mikä sen on mahdollisesti aiheuttanut.  

 

Kortisoni-injektioita käytetään plantaarifaskioosin hoidossa, ja opinnäytetyöhömme ote-

tuissa tutkimuksissakin muutamissa tutkimuksissa hoitoja verrattiin kortisoni-injektio hoi-

toon. Kortisoni-injektio voi olla hyvä juuri pahimman kivun helpottamisessa, mutta ko-

emme, että kun muillakin tutkimuksissa esiin tulleilla tavoilla voidaan helpottaa kipua ja 

parantaa toimintakykyä, kannattaisi niitä ensisijaisesti käyttää. Kortisoni-injektio kuiten-

kin voi pidemmän päälle tuottaa enemmän haittaa kuin hyötyä ja oireet voivat palata 

(Ugurlar ym. 2018.) 

 

Runsasverihiutaleisen plasma- injektion käyttöä plantaarifaskioosin hoidossa on tutkittu 

vielä aika vähän. Yhdessä tutkimuksessa, minkä aiheesta löysimme, injektion jälkeen 

oireet olivat palanneet ja pahentuneet (Ugurlar ym. 2018). Toinen tutkimus taas puolsi 

plasmainjektion vaikuttavuutta niin, että oireet eivät olleet palanneet vaan kipu oli pysy-

nyt poissa (Peerbooms ym. 2010). Tulokset siis ovat hieman ristiriidassa toistensa 

kanssa.  

 

Yhdeksi ongelmaksi opinnäytetyötä tehdessä koitui se, että Suomessa meille jalkatera-

peuttien osaamisalueeseen ei kuulu injektiohoidot, toisin kuin ulkomailla. Ulkomailla käy-

dään ensin lääketieteelliset opinnot, jonka jälkeen voidaan erikoistua ns. alaraajojen asi-

antuntijaksi eli toisin sanoen jalkaterapeutiksi (podiatrist). Opintoihin kuuluu tällöin esi-

merkiksi myös alaraajojen pienkirurgia sekä injektiohoidot. Koska löytämämme RCT-tut-

kimukset oli tehty englannin kielellä ja toteutettu muualla kuin Suomessa, monissa tutki-

muksissa vertailukohtana oli käytetty esimerkiksi pienkirurgisia hoitoja. Halusimme koh-

dentaa opinnäytetyön kuitenkin meille Suomessa opiskeleville ja työskenteleville jalka-

terapeuteille, joten jouduimme karsimaan tutkimuksia paljon pois. Näissä tutkimuksissa 

käsiteltiin erilaisia kirurgisia hoitoja, joita meillä Suomessa jalkaterapeutit eivät tee. 

Myöskään injektio hoidot eivät Suomessa kuulu jalkaterapeutin ammatinkuvaan, aina-

kaan toistaiseksi, mutta päätimme kuitenkin pitää injektiohoidot mukana opinnäytetyös-
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sämme, sillä muuten RCT-tutkimuksia olisi löytynyt kriteereillämme kirjallisuuskatsauk-

seen vain hyvin niukasti. Mielestämme injektiohoidoilla saimme hyvää vertailukohtaa 

muihin konservatiivisiin hoitomuotoihin.  

 

Suurimmassa osassa kirjallisuuskatsaukseen mukaan otetuista tutkimuksista ei löytynyt 

merkittäviä eroavaisuuksia testattavien ryhmien välille plantaarifaskioosin konservatiivi-

sessa hoidossa. Tämä oli mielestämme sekä hyvä, että huono asia. Hyvää oli se, että 

tutkimuksissa, joissa merkittäviä tuloksia ryhmien välille ei tullut, vertaillut konservatiivi-

set hoitomuodot olivat yhtä toimivia. Erilaisilla hoitomuodoilla siis saatiin yhtä hyviä hoi-

totuloksia tutkittujen ryhmien välille. Huonoa oli se, että selkeää tulosta ei saatu siitä, 

mikä hoitomuoto olisi selkeästi toimivin. Kirjallisuuskatsauksen myötä osa tutkimusten 

lopputuloksista jäi hyvin ympäripyöreäksi. Suurimmassa osassa tutkimuksissa tutkittiin 

eri hoitomuotojen yhdistelmiä, joten yksittäisen hoitomuodon vaikutuksesta ei voida olla 

varmoja.  

  

Opintojen aikana olemme käyneet harjoitteluissa eri paikoissa. Harjoittelussa olemme 

huomanneet eri tapoja hoitaa plantaarifaskioosia. Yleisimmiksi tavoiksi hoitaa plantaari-

faskioosia työelämässä on kuitenkin nousseet jalan teippaus, venyttely- ja lihasvoima-

harjoitteet. Myös erilaisia kantapään alle tulevia korotuksia käytetään jonkin verran ke-

ventämään painetta. Tekemämme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tutkimusten tu-

lokset ja harjoittelussa oppimamme konservatiivisesta hoidosta ovat hyvin linjassa tois-

tensa kanssa. Tästä voimme päätellä, että myös työelämässä toimivat ammattilaiset lu-

kevat paljon tutkimuksia ja käyttävät niitä tiedonlähteenä hoitaessaan asiakkaita. Huo-

masimme kuitenkin, että harjoitteluissa käymämme mukaan, esimerkiksi alaraajojen voi-

maharjoittelu on suuressa osassa plantaarifaskioosin konservatiivista kuntoutusta. Har-

miksemme tähän liittyvää tutkittua tietoa ei kuitenkaan löytynyt juurikaan, varsinkaan 

RCT-tutkimusten muodossa. Opinnäytetyöhömme saimme vain kaksi tämänkaltaista tut-

kimusta. 

  

Henkilökohtaisena tavoitteenamme oli lisätä tietoisuuttamme plantaarifaskioosin konser-

vatiivisessa hoidossa. Opinnäytetyön tekemisen pohjalta opimme lisää plantaarifaski-

oosista vaivana sekä sen hoidosta ja ennaltaehkäisystä. Opinnäytetyön yhtenä suurim-

pana oppimiskohteena oli kuitenkin mielestämme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

toteuttaminen, harjaantuminen tiedonhaussa sekä kirjallisen sisällön tuottaminen. Tä-

mänkaltaisen isomman kirjallisen ja tiedonhaullisen projektin jälkeen koemme olevamme 
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valmiimpia samantyylisen työn tekemiseen myös tulevaisuudessa, esimerkiksi työelä-

mässä. Nyt meillä on valmiudet ja osaaminen etsiä tutkittua tietoa ja arvioida sitä kriitti-

sesti. 

 

Harjoitteita koskevia RCT tutkimuksia on tehty vähän, vaikka kentällä niitä käytetään 

pääsääntöisesti. Jatkotutkimusta tarvittaisiin venyttely- ja lihaskuntoharjoitteiden tehok-

kuudesta plantaarifaskioosin hoidossa. Tästä aiheesta olisi hyödyllistä saada enemmän 

RCT tason tutkimuksia. Tarvittaisiin myös lisää tutkimuksia yksittäisistä hoitomuodoista 

sekä pidemmältä aikavälillä toteutetuista tutkimuksista, jotta nähtäisiin, ovatko tulokset 

pysyviä.  
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Liite 1 Taulukko: Konservatiivisen hoidon haut  

Hakukone  Hakulauseke  Hakutulokset  Hyväksytyt 

artikkelit ots-

kion ja tiivis-

telmän perus-

teella 

Hyväksytyt 

artikkelit koko 

artikkelin lu-

kememisen 

jälkeen 

PubMed Plantarfasciitis 

AND manual 

theraphy 

12 6 4 

PubMed Plantar fasciitis 

AND insoles 

6 3 2 

PubMed Plantarfasciittis 

AND functional 

exercises   

3 0 0 

PubMed Plantarifasciitis 

AND strenght 

training 

3 2 2 

PubMed Plantarfasciitis 

AND rehabili-

tion 

71 18 13 

PubMed Plantarfasciitis 

AND conserva-

tive treatment  

31 5 3 

PubMed Plantarfasciitis 

AND nonope-

rative treat-

ment 

11 0 0 
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PubMed Plantarfasciitis 

AND taping 

6 4 2 

ScienceDirect plantar fasciitis 

AND conserva-

tive treatment 

373 5 4 

ScienceDirect Plantar fasciitis 

AND manual 

theraphy 

0 0 0 

ScienceDirect Plantar fasciitis 

AND insoles 

146 1 1 

ScienceDirect Plantarfasciitis 

AND nonope-

rative treat-

ment 

 

0 0 0 

ScienceDirect 

 

Plantarfasciitis 

AND functional 

training  

0 0 0 
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Liite 2 Taulukko: Valitut tutkimukset 

 

Tekijät & vuosi Tarkoitus Aineisto, aineis-

ton keruu 

Keskeiset tulok-

set 

Baldassin & Go-

mes & Beraldo 

2009. 

Tutkittiin elementti- 

ja yksilöllisesti val-

mistettujen pohjal-

listen vaikutta-

vuutta plantaarifas-

kioosin hoidossa. 

Molemmat pohjalli-

set valmistettu 

EVA:sta 

N= 142 aikuista, 

joilla plantaarifaski-

oosi (75% naisia) 

FFI-kipuasteikko 

Muunneltu FFI-ky-

selylomake   

Kivun palpointi  

 

Kahdeksan viikon 

seurannan aikana 

molemmissa ryh-

missä tapahtui pa-

rannusta kivussa il-

man eroa ryhmien 

välillä.   

Oliveira & Jones & 

Moreira & Jennings 

& Natour 2015.  

Tutkittiin total con-

tact-pohjallisten 

vaikuttavuutta hen-

kilöillä, joilla on 

plantaarifaskioosi 

 

N= 74 aikuista, 

joilla plantarifaski-

oosi 

VAS-kysely 

Medical outcomes 

study short Form-

36-kysely 

FFI-kysely  

FSH-kysely 

6MVT-kävelytesti 

FootWalkPro 

Eroa ryhmien vä-

lille tuli kävelymat-

kan ja kävelyn ai-

kana esiintyvän ki-

vun osalta  

Molemmat ryhmät 

osoittivat paran-

nusta lepokivussa 

ja joihinkin kysely-

lomakkeiden osiin 

ilman eroa ryhmien 

välillä. 

Total contact-poh-

jallisia voidaan 

käyttää vähentä-

mään kipua kävel-

lessä ja lisäämään 

kävelymatkaa 
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Yucel & Kucuksen 

& Cingoz & An-

lıacik &  Ozbek & 

Salli & Ugurlu 2013 

Verrataan täyspit-

kän silikooni-

pohjjallisen ja ultra-

ääniohjaatavan 

kortikosteroidin in-

jektion käytön te-

hokkuutta plantari 

faskiitin hoitoon 

 

N= 42 henkilö, jolla 

krooninen unilate-

raalinen plantaari-

faskioosi 

VAS-asteikko 

Heel Tendernss In-

dex 

FAOS-kysely  

Plantaarifaskian 

paksuus  

Kuukausi myöhem-

min molemmat ryh-

mät osittivat merkit-

tävää parannusta 

kaikkiin parametrei-

hin paitis FAOS- 

kyselyn alaryhmää 

urheilu ja virkistys-

toiminta pohjallis-

ryhmässä. 

Injektio ryhmä sai 

parempia tuloksia 

kivun parannuk-

sessa VAS- ja 

FAOS-asteikolla 

sekä joissakin 

FAOS-kyselylo-

makkeen alaryh-

missä. Myös plan-

taarifaskian pak-

suus oli parempi in-

jektioryhmässä. 

Yleisesti molemmat 

ryhmät kokivat hel-

potusta kipuun ja 

toimintaan. Injek-

tioin haittavaikutus-

ten ja pohjallisten 

edullisuuden huo-

mioiden, pohjallisia 

suositellaan ensisi-

jaisena vaihtoeh-

tona.  
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Winemiller & Billow 

& Laskowski & 

Harmsen 2004. 

Tutkitaan tarjoa-

vatko magneettiset 

pohjalliset parem-

paa subjektiivista 

parannusta plan-

taariseen kanta-

pääkipuun kuin 

identtiset ei-mag-

neettiset pohjalliset 

N= 101 aikuista, 

joilla diagnosoitu 

plantaarinen kanta-

pääkipu vähintään 

30 päivää.  

VAS-asteikko  

Kysely  

Staattiset kaksi-

suuntaiset mag-

neetit, jotka on 

upotettu pehmus-

tettuun kengän 

pohjalliseen eivät 

anna lisäetua sub-

jektiiviselle plantaa-

riselle kantapääki-

vun vähenemiselle 

verrattuna ei-mag-

neettisiin pohjalli-

siin. 

 

Kamonseki & Gon-

calves & Yi & Junior 

2016.  

Tutkittiin ja vertail-

tiin kolmea eri ryh-

mää: ensimmäinen 

ryhmä teki pelkäs-

tään venyttelyhar-

joitteita, toinen 

ryhmä teki samoja 

venyttelyharjoitteita 

ja lisäksi jalkaterien 

lihasharjoitteita, 

kolmas ryhmä to-

teutti samoja venyt-

tely- ja jalkaterien 

harjoitteita sekä li-

säksi lantion alueen 

lihasharjoitteita.  

N= 83 henkilö, joilla 

plantarifaskioosi  

VAS-asteikko 

FAOS-astikko  

The Star Excursion 

Balance Test 

 

Kaikki kolme ryh-

mää saivat 8 viikon 

aikana tuloksia 

plantaarifaskioosin 

hoidossa kipuun ja 

toimintakykyyn liit-

tyen. 

Lihasharjoitteiden 

tekeminen yhdessä 

venyttelyn kanssa 

ei tuonut parempia 

hoitotuloksia, kuin 

pelkkien venyttely-

harjoitusten tekemi-

nen 

Celik & Kus & & 

Sirma 2016.  

Vertailtiin kahta 

ryhmää: Nilkan ja 

jalkaterän nivelten 

N= 43  

30-60 vuotiaat hen-

kilö, joilla plantari-

faskioosi. 

Injektiohoidon to-

dettiin vaikuttavan 

nopeammin (3,6 ja 

12 viikon kohdilla 
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mobilisaatiota yh-

dessä pohkeiden ja 

plantaarifaskian ve-

nyttelyharjoitusten 

kanssa, verrattuna 

hoitojakson aikana 

kerran annettuun 

steroidi injektioon 

plantaarifaskioosin 

hoidossa. 

 

FAAM-asteikko  

VAS-asteikko  

mitattaessa). Mobi-

lisaation ja veny-

tysharjoitusten vai-

kutukset huomattiin 

12-viikon jälkeen 

hoitojakson loput-

tua, kun tulokset 

pysyivät hyvinä 1 v. 

mittaukseen 

saakka. Injektiohoi-

dolla oli paremmat 

tulokset lyhyellä ai-

kavälillä, mobilisaa-

tiolla ja venyttely-

harjoituksilla pi-

demmällä ajalla. 

Shashua & Flechter 

& Avidan & Ofir & 

Melayev & Kalich-

man 2015.  

Tutkimuksessa ar-

vioitiin nilkan ja ja-

lan keskiosan mo-

bilisaatiohoidon te-

hokkuutta kivun ja 

jalan toimintakyvyn 

hoidossa plantaari-

faskioosipotilailla 

N= 50 henkilöä 

23-73 vuotiaat, 

joilla plantarifaski-

oosi.  

 

The numeric pain-

rating scale 

Lower Extremity 

Functional Scale 

 Algometri 

Nilkan ja jalan ni-

velten mobilisaa-

tiolla ei ole merki-

tystä verrattuna sii-

hen, että hoitona 

käytettäisiin pelkäs-

tään venyttelyä ja 

ultraääntä. Molem-

mat ryhmät saivat 

hyviä tuloksia kivun 

ja toimintakyvyn 

hoidossa plantaari-

faskioosiin 

Ajimsha & Binsu 

&Chithra 2014.  

 

Tutkittiin miten fas-

kiakäsittely auttaa 

kipuun ja toimin-

taan plantaarifaski-

oosin hoidossa, 

verrattuna toiseen 

N= 66 henkilö, joilla 

plantarifaskoosi  

FFI-asteikko 

PPT-asteikko  

Ryhmä, jolle suori-

tettiin faskiakäsitte-

lyä, suoriutui pa-

remmin kuin kont-

rolliryhmä viikkoihin 

4 ja 12 mennessä. 
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ryhmään, joka sai 

ainoastaan ultraää-

niterapiaa. 

Tutkimuksen mu-

kaan faskiakäsitte-

lyryhmällä oli selke-

ästi paremmat hoi-

totulokset kuin 

kontrolliryhmällä 

plantaarisen  

kantakivun hoi-

dossa. 

Renan-Ordine& Al-

burquerque-Sendin 

& de Souza & Fer-

nandez-de-Las-

Penas 2011.  

 

Verrattiin omatoimi-

sen venyttelyohjel-

man toteuttamista 

verrattuna saman 

venyttelyohjelman 

toteuttamiseen, jo-

hon yhdistettiin trig-

gerpisteiden käsit-

telyä 

N= 60 henkilö, joilla 

plantarifaskioosi 

SF 36-kysely  

PPT-asteikko 

Potilaat, jotka sai-

vat venyttelyohjel-

man lisäksi lihas-

käsittelyä, saivat 

parempia hoitotu-

loksia plantaafifas-

kioosin hoidossa ly-

hyellä aikavälillä. 

Rathleff & Mol-

gaard & Fredberg 

& Kaalund & An-

dersen & Jensen & 

Aaskov & Olesen 

2015.  

 

Tutkittiin kantapään 

alla käytettävien 

geelipohjallisten ja 

plantaarifaskian ve-

nyttelyharjoitusten 

vaikutusta verrat-

tuna samojen geeli-

pohjallisten ja voi-

maharjoittelun vai-

kutukseen plantaa-

rifaskioosin hoi-

dossa 

N= 48 henkilö, joilla 

plantarifaskioosi 

FFI-asteikko  

 

Tutkimuksen seu-

ranta 1, 6 ja 12kk 

kohdilla, ei suuria 

eroavaisuuksia ryh-

mien kesken. Voi-

maryhmällä nope-

ammat vaikutukset 

kivun ja toiminnan 

osalta plantaarifas-

kioosin hoidossa 3 

kk kohdalla, kuin 

venyttelyryhmällä. 

Pidemmällä aikavä-

lillä ei merkittäviä 

eroja 
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Hyland & Webber-

Gaffney & Cohen & 

Lichtman 2006.  

Tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli selvittää 

kantaluun ja akilles-

jänteen teippauk-

sen vaikutuksia 

plantaarifaskiittiki-

puun   

N=41  

VAS-asteikko  

PSFS-asteikko  

Toisen hoidon jäl-

keen kantaluuteip-

paus tuotti huomat-

tavan helpotuksen 

kipuun verrattaenn 

muihin ryhmiin. 

Razzano & Car-

bone & Mangone & 

Iannotta & Battag-

lia & Santilli 2017. 

Tutkimuksen ta-

voitteena oli selvit-

tää, auttaako NIN 

(noninvasive neu-

rostimulation) kroo-

nisen plantaarifas-

kiitin kivun vähene-

miseen, jalan käy-

tön lisäämiseen, 

potilaan kipulääk-

keiden vähentämi-

seen ja parempaan 

asiakastyytyväisyy-

teen verrattuna 

sähköterapiaan 

(ESWT) 

N=55 henkilö  

PS-FFI-asteikko 

VAS-asteikko  

Kysely  

Molemmat olivat te-

hokkaitahoitome-

netelmiä, mutta 

NIN oli parempi 

asiakastyytyväisyy-

dessä ja kivun hal-

linnassa. 90% oli 

täysin tyytyväisiä 

Peerbooms & van 

Laar & Faber & 

Schuller & van der 

Hoeven & Gosen 

2010. 

Tutkimuksessa ver-

rattiin PRP ja kont-

rolliryhmän (korti-

soni) tuloksia 52vii-

kon ajalta plantaari-

faskiitin hoidossa. 

N= 120 potilasta, 

jotka yli 18- vuoti-

aita.  

Kysely  

Tutkimustulokset 

osoittivat 63% on-

nistumisen kivun 

vähenemisessä 

plasmainjektiohoi-

dossa verrattuna 

27% kortisoni-injek-

tioryhmässä, kun 

merkittävänä muu-

toksena pidettiin 
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25% muutosta 

VAS- tuloksessa.  

Uğurlar & Sönmez 

& Uğurlar & 

Adıyeke & Yıldırım 

& Eren 2018. 

Tutkimuksessa ver-

rattiin plasma-injek-

tiota, kortisoni-in-

jektiota, prolotera-

piaa ja sokkiaalto-

hoitoa (eswt) kroo-

nisen plantaarifas-

kioosin hoidossa 

N= 158 potilasta, 

jolla diagnosoitu 

plantarifaskioosi  

VAS-asteikko  

Revised Foot Func-

tion Index score 

 

Kortisoni- injektio 

on tehokas ensim-

mäiset kolme kuu-

kautta, mutta me-

nettää sen jälkeen 

vaikutuksensa. 

Sokkiaaltohoito on 

turvallinen ja teho-

kas ensimmäiset 6 

kuukautta. Prolote-

rapian ja plasmain-

jektion tehot näky-

vät 3-12 kuukauden 

ajan, kuitenkin 36 

kuukauden seu-

ranta- ajassa tutki-

jat eivät löytäneet 

eriäväisyyksiä näi-

den 4 hoidon välillä 

Osborne & Allison 

2006. 

Tutkimuksessa sel-

vitetään, miten ion-

toforeesin avulla 

ihon alle saatu dek-

sametasoni tai etik-

kahappo vaikutta-

vat plantaarifaskiit-

tikipuun. 

N= 31 potilasta, 

joilla diagnosooitu 

plantarifaskioosi  

Kysely  

Hoitojakson jälkeen 

kaikki ryhmät näyt-

tivät huomattavaa 

kehitystä aamuki-

vun, yleisen kivun 

ja aamun jäykkyy-

den vähenemi-

sessä, kuitenkin 

verrattaen, etikka-

happo/teippausryh-

män tulokset olivat 
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huomattavasti pa-

remmat. 

Costantino & Vul-

piani & Romiti& 

Vetrano & Saraceni 

2014. 

Tutkimuksessa ver-

rattiin cryultrasound 

hoitoa pelkkään 

kylmähoitoon kroo-

nisen plantaarifas-

kiitin, jossa myös 

kantaluupiki, hoi-

dossa 

N=102  

VAS-asteikko  

Cryultrasound - 

ryhmän VAS jana 

parani huomatta-

vasti 18kk hoitojak-

son aikana. Kylmä-

hoidon ryhmän 

VAS janassa oli 

muutoksia parem-

paan, mutta ei niin 

radikaaleja 

 


