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Kuka olen?
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• Juho Anttonen (26v) jalkaterapeutti

• Valmistunut 2019 jalkaterapeutiksi XAMK:sta

• Työskennellyt kohta 3v jalkaterapeuttina

– Sisätautien poliklinikka ESH 2019-2021

– Toimintakyky-yksikkö PTH 2021->

– Yhteistyötä tehnyt 8 eri diabeteshoitajan kanssa



Mistä idea lähti?
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• XAMK opinnäytetyöpankki

• Harjoitteluiden aikana nähnyt 
useamman diabeteshoitajan 
työnkuvaa, erilaisia toimintatapoja 
havaittu diabeetikoiden jalkoihin 
liittyen 

• Mahdollisten yhteistyötahojen 
kartoitus, Diabeteshoitajat Ry



Opinnäytetyön tavoite
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• Miten diabeteshoitajat huomioivat, havainnoivat ja 
tutkivat diabeetikoiden jalkoja. 

• Tutkimuskysymyksinä olivat, miten diabeteshoitajat 
tarkastavat jalat ja miten he ohjaavat diabeetikoille 
jalkaongelmien ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

• Tavoitteena oli lisäksi tuottaa tietoa diabeetikoiden 
jalkaongelmien huomioimisesta ja ennaltaehkäisystä 
jalkaterapeuttikoulutuksen käyttöön



Mitä opinnäytetyö piti sisällään
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Tutkimus
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• Suunnitelmana oli teettää kvantitatiivinen eli 
määrällinen tutkimus Webropol-kyselynä

• Kohderyhmänä olivat Diabeteshoitajat ry:n jäsenet 
ympäri Suomea. Kyselylomake lähetettiin 250 
diabeteshoitajalle, joista 63 vastasi kyselyyn

• Aineiston keruu tehtiin 20.1–31.1.2019 välisenä 
aikana



Diabeteshoitajien taustatiedot
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• Vastauksia saatiin kaikista yliopistollisilta 
sairaanhoitopiirien vastuualueilta

• Yli puolella jokin muu työnkuva diabeteshoitajan 
lisäksi

• Yli puolella yli 10v kokemus diabeteshoitajan työstä

• Yhteistyötä tehdään pääasiassa lääkärin sekä 
jalkaterapeuttien kanssa



Tutkimukseen osallistuneet diabeteshoitajat 
yliopistollisten sairaaloiden erva-alueittain (n=62).
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Tutkimukseen osallistuneiden 
diabeteshoitajien työnkuva työpaikoilla (n=62)
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Tutkimukseen osallistuneet diabeteshoitajien tekemä 
yhteistyö (n=63)
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Diabeetikon jalkojen tutkiminen

sosteri.fi 11

• Jalkojen tutkiminen huomioidaan

• Ei välttämättä joka vastaanottokäynnillä 

• Tarkastusta tapahtuu osittain konkreettisesti jos 
diabeetikko tuo ongelman esille -> ohjaus eteenpäin



Tutkimukseen osallistuneet diabeteshoitajat huomioivat 
diabeetikon jalkaongelmia vastaanotolla (n=63).
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Jalkojen riskiluokitus
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• Monofilamentti tutkimuksia tekee suurin osa, kumminkin 
eri kohtien menetelmin käytetään

• Äänirautatutkimusta teki harva 

• Jalkojen virheasentoja osataan huomioida

• Pulsseja tutkii myös suurin osa, enemmän palpoiden kuin 
dopplerilla

• Melkein kaikki osaavat jalkojen riskiluokituksen

• Pienen osan työnkuvaan ei kuulu jalkojen 
riskiluokituksen teko



Tutkimukseen osallistuneiden diabeteshoitajien 
äänirautatutkimuksen teko (syvätunto) (n=62).
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Tutkimukseen osallistuneiden diabeteshoitajien 
riskiluokituksen ja niiden määritelmien tunteminen (n=60)
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Jalkojen omahoidon ohjaus
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• Yleisimmät mitä tulee ohjattua ovat hygienian, 
ihonhoidon, kenkä ja sukka valinnat sekä miten tulee 
toimia ongelmien syntyessä

• Pienemmälle huomiolle ohjauksessa jää kynsien leikkaus 
-> ammattilaiselle

• Jalkajumppa oli haastavin ohjattava, tässä myös eniten 
ohjataan ammattilaiselle

• Ohjaus eniten suullista, myös valmiita ohjeita sekä 
kirjallisia ohjeita annetaan



Tutkimukseen osallistuneiden diabeteshoitajien ohjaaminen jalkaongelmien 
syntyessä kotona (n=63)
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Tutkimukseen osallistuneiden diabeteshoitajien jalkojen omahoidon ohjaus 
tavat (n=63)
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Tulokset/Johtopäätökset
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• Kyselyn tuloksista selvisi, että kaikki diabeteshoitajat 
huomioivat diabeetikoiden jalkoja eri tavoin

• Jalkojen hoidon ohjausta pidetään tärkeänä asiana 
diabeteksen hoitoon liittyen sekä osana diabeteshoitajan 
työnkuvaa

• Suurin osa diabeteshoitajista tekee diabeetikolle jalkojen 
riskiluokituksen eri menetelmien kautta

• Kaikki diabeteshoitajat antavat myös jalkojen omahoidon 
ohjausta diabeetikolle eri asioihin liittyen
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• Diabeteshoitajien työnkuva on erittäin laaja. Heillä on paljon 
asioita, joita tulisi ohjata diabetekseen liittyen

• Tuloksista selvisi, että diabeteshoitajilla on liian vähän aikaa 
ohjata diabeetikkoja jalkojen suhteen 

• Tämän seurauksena joitakin ohjattavia asioita joudutaan 
jättämään pois tai ne unohtuvat kiireen keskellä 

• Diabeteshoitajat tarvitsisivat enemmän aikaa vastaanotoille, 
jotta kaikki asiat pystyttäisiin käymään läpi diabeetikon kanssa

• Myös lisäkoulutusta myös toivottiin jalkojen omahoidon 
suhteen

• Jalkaterapeutteja/jalkojenhoitajia toivottiin lisää työpaikoille



Kiitos Diabeteshoitajat Ry 
sekä kyselyyn vastanneille!
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Lähteet:

• https://www.theseus.fi/handle/10024/168278 - Jalkaongelmien huomiointi 
diabeteshoitajien työssä

• https://www.diabetes.fi/files/11254/D_L_3_2019_rinnakkainen_netti.pdf -
Diabeteshoitajan rooli diabeetikon jalkaongelmien hoidossa, Diabetes ja lääkäri 
3/2019
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