TERVEET JALAT
– vapaus liikkua

Jalkaterapia –
mitä se on?

Mikä on
jalkaterapeutti?

Jalkaterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä,
hoitaa ja kuntouttaa alaraajoihin sekä jalkojen
ihoon ja kynsiin liittyviä vaivoja. Työikäiset hakeutuvat vastaanotolle useimmiten vaivaisenluun, sisäänkasvaneen kynnen tai kantapääkivun takia.
Kasvavat lapset ja nuoret hyötyvät muun muassa
jalkineohjauksesta.

Jalkojenhoitajat ja jalkaterapeutit ovat koulutettuja ja Valviran rekisteröimiä terveydenhuollon
ammattihenkilöitä. Jalkojenhoitajia valmistui
1990-luvun lopulle saakka toisen asteen oppilaitoksista. Nykyisin alalle tulevat suorittavat
3,5-vuotisen ammattikorkeakoulututkinnon ja
valmistuvat jalkaterapeuteiksi.

Vastaanotolla jalkojenhoitaja tai jalkaterapeutti
paitsi hoitaa itse vaivaa myös kartoittaa sen mahdollisia syitä. Jalkavaivojen taustalla voivat olla
esimerkiksi asentomuutokset, jalkaterän lihaksiston heikkous tai diabetes, reuma ja muut perussairaudet.

Iso osa jalkaterapeuteista työskentelee yrittäjinä,
mutta heitä on myös terveysasemien ja sairaaloiden palveluksessa. Terveydenhuollon yksiköissä
työ painottuu haavojen ja ihomuutosten hoitoon.
Yrittäjien arkityö vaihtelee jalkaterän kiputilojen
selvittelystä iho- ja kynsimuutosten hoitoon, jalkineohjaukseen ja pohjallisterapiaan.
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Tiesitkö, että jalkaterapeutti on suojattu ammattinimike?

Vaivaisenluu

Vaivaisenluu saattaa aiheuttaa kipua ja hankaloittaa liikkumista pitkän aikaa ennen kuin sen
voi havaita silmin. Tässä vaiheessa jalkaterapeutti
ohjaa asiakasta vahvistamaan jalkaterän pieniä

lihaksia, mikä helpottaa kiputilaa nopeasti ja voi
ehkäistä vaivaisenluun synnyn kokonaan. Lihasharjoittelun tueksi jalkaterapeutti suosittelee
tarvittaessa yksilöllisiä silikoniortooseja.
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Päivittäinen harjoittelu ja omahoito
ovat apu moniin jalkavaivoihin.
Jalkaterapeutti tutkii asiakkaan jalat
ja antaa yksilölliset ohjeet, jotka
auttavat pitämään yllä jalkaterveyttä.

•

•

• www.jssuomi.fi

Vaivaisenluu syntyy, kun ykkösvarvas eli isovarvas hakeutuu kohti kakkosvarvasta. Vaiva voi
johtua esimerkiksi yliliikkuvista nivelistä, pihtipolvisuudesta tai jalkaterän ja nilkan lihasheikkoudesta. Riskiä vaivaisenluun syntyyn nostavat
epäsopivat kengät.

Sisäänkasvanut kynsi
Sisäänkasvanut kynsi tarkoittaa, että varpaan
kynsi alkaa kasvaa kiinni varpaan ihoon. Usein
sen taustalla on liian lyhyeksi tai väärään malliin
leikattu kynsi, mutta vaiva voi johtua myös traumasta, kynnen sieni-infektiosta tai kynnen kasvumallista. Vaivaa pahentavat liian pienet sukat ja
jalkineet.
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Vaiva on mahdollista hoitaa jalkaterapian keinoin,
kun asiakas hakeutuu vastaanotolle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lempeimmillään
jalkaterapeutti ohjaa kynnen kasvua nostamalla
kynttä irti ihosta antibakteerisen sidoksen avulla.
Tehokas sisäänkasvaneen kynnen hoitomenetelmä on oikaisuhoito, jossa jalkaterapeutti ohjaa
kynnen kasvua oikaisujousen avulla. Hoito kestää
muutamasta kuukaudesta noin vuoteen.

Tärkeä osa jalkaterapeutin työtä on jalkineohjaus. Kenkä täytyy valita aina yksilöllisesti,
mutta perussääntö on, että hyvässä kengässä on kunnollinen kiinnitys ja varpailla
mukavasti tilaa liikkua. Joskus pohjalliset ovat toimiva lisäapu.

mills

Paremman
jalkaterveyden
puolesta

 Ammattitaitoinen henkilökunta ja kattava asiakastuki
 Toimiva ja monipuolinen
tuotevalikoima
 Nopeat ja luotettavat
toimitukset

www.verkkokauppa.mills.fi

Kantapääkipu
Kantapääkipu on tavallinen vaiva, jonka taustalla
voi olla monenlaisia syitä. Kipu voi johtua muun
muassa jalkaterän ja pohkeiden lihasheikkoudesta, jalkaterän asentomuutoksista, ylirasituksesta,
traumasta tai bakteeritulehduksesta.
Kantakipu voi esiintyä muuallakin kuin kantapään jalkapohjan puoleisella alapinnalla. Kipu-
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Ihmisen jalkaterä on monimutkainen
kokonaisuus: 26 pientä luuta, yli 30
niveltä, 107 nivelsidettä, 31 lihasta ja
niiden välissä hermoja.

tuntemukset taka-, ulko- ja sisäsyrjillä ovat myös
erittäin yleisiä. Jalkaterapeutti tuntee jalkaterän
anatomian ja osaa sen perusteella päätellä, missä
kipu on ja mistä se saattaa johtua. Tilanteesta riippuen hoidoksi soveltuvat lepo ja lihasten asteittainen vahvistaminen. Kuntoutus kestää yleensä
muutamia kuukausia.

Jalkaterapia,
jalkojen hoito ja hieronta
•
•
•
•
•
•

Anna

Alaraajojen toimintojen sekä jalkakipujen tutkiminen ja kartoittaminen
jalkojesi
Kuntouttavaa harjoittelua alaraajoille
loistaa!
(mm. nilkan, akillesjänteen, vaivasenluun ja muut jalkaterän vaivat)
Kävelyn ja tasapainon harjoittaminen
Yksilölliset silikoniortoosit vasaravarpaille sekä vaivaisenluille
NETTIKynsien hoito (paksujen kynsien ohennus,
AJANsisäänkasvavan kynnen hoito, kynnen oikaisut jousella)
VARAUS
Kovettumien ja känsien poistot

Anna jalkojesi loistaa!

helsinginjalkaterapia.fi
Vänrikki Stoolin katu 5, Helsinki • puh. 045 151 7644

ETSI LÄHIN
JALKATERAPEUTTI
Etsi sinua lähin jalkaterapeutti liiton toimipaikkaluettelosta
sjjl.fi/toimipaikkaluettelo

Suomen Jalkojenhoitaja- ja
Jalkaterapeuttiliitto ry
www.sjjl.fi
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Suomen Jalkojenhoitaja- ja
Jalkaterapeuttiliitto ry (SJJL) on
jalkojenhoitajien ja jalkaterapeuttien
oma yhdistys, joka kehittää alaa,
edistää alan tunnettuutta ja julkaisee
Podoprintti-lehteä.

Sirius NT mikromoottori nestepora led-valolla.
Tehokas ja kestävä jalkapora ammattilaiselle.
Huollamme laitteet Suomessa

Koko GEHWOL -tuotevalikoima
Concept F3 jalkahoitotuoli

nostokorkeus 47-87 cm, max kuorma 220 kg.
Kestävä, vahva, helppo pääsy kun tuoli tulee riittävän alas.

Med, Fusskraft, Soft Feet,
Sininen linja
Polymeerigeelikevennykset

Virallinen jakelija: Elcos Medical Oy, Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland
Tilaukset ja tiedustelut: 09 700266 30 | info@elcosmedical.com

