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Jalkojen riskiarvio 
Tämä lomake auttaa sinua ja hoitohenkilökuntaa arvioimaan ja tunnistamaan jalkaongelmien 
riskitekijöitä. Niiden perusteella määritetään jalkojen riskiluokka. Se ennustaa, millainen riski 
sinulla on saada jalkoihin pitkäaikainen haava.
    Tutkimalla jalkojen kosketustunto saadaan selville, kuuluvatko jalkasi vähäisen riskin luokkaan 0 
vai johonkin kohonneen riskin luokista 1-2-3. Jos jalkojesi tuntoa ei ole tutkittu, ota tämä lomake 
mukaan hoitopaikkaan ja pyydä tutkimusta. 

	Riskiluokka 0 
 – pieni riski

Kuulut pienen riskin ryhmään, jos sinulla ei ole  
todettu jaloissa tunnon heikentymistä.

Onko sinulla muita, hoitoa vaativia ongelmia?

	Kyllä, mitä 

	vaikeus hoitaa jalkoja itse 

	kynsiongelmia tai -sairauksia 

	ihosairaus 

	kovettumia tai känsiä 

	jalkaterän tai nilkan nivelten asentovirheitä 

  varpaiden tai nilkan nivelten jäykkyyttä

  katkokävely

 muu diabeteksen lisäsairaus ___________________________________

  nivelreuma 

	muita liikuntaelinsairauksia ___________________________________

  muu ____________________________________________________________________________

        _____________________________________________________________________________________

Toimintaohjeet 
riskiluokkaan 0 kuuluville:
Jos sinulla ei ole todettu jaloissa diabeteksen aiheut  -
tamia ongelmia ja pystyt itse huolehtimaan jalkojen 
päivittäisestä huollosta, et tarvitse säännöllisiä jalka-
terapiapalveluita. 
    Jos sinulla on jaloissa muita ongelmia, tarvitset 
terveydenhuollon ammattilaisen arvion tilanteesta ja 
mahdollisesti hoitoa. 
    Jalkojenhoitajan tai jalkaterapeutin arvio vastaan-
ottokäyntien tarpeesta: ___________ kuukauden välein.

		

	-

	Riskiluokka 1     
 – kohtalainen riski

diabetesta 
sairastaville

Kuulut tähän riskiryhmään, jos jalkojesi tunto on 
heikentynyt.

Onko sinulla muita, hoitoa vaativia ongelmia?

 Kyllä, mitä 

  vaikeus hoitaa jalkoja itse 

  kynsiongelmia tai -sairauksia

 ihosairaus

  reuma, mutta ei reuman aiheuttamia   

 nivelmuutoksia 

  muu ___________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________________

Toimintaohjeet    
riskiluokkaan 1 kuuluville:

Tutki jalkasi päivittäin. Jos se ei onnistu, mieti, 
voisiko joku auttaa sinua. Ota asia esiin myös  
hoitopaikassa.
    Diabeteksen takia on tärkeää, että jalkatera-
peutti tutkii jalkojesi terveydentilan vähintään 
kerran vuodessa. 
    Jos sinulla on jaloissa lisäksi muita ongelmia, 
tarvitset terveydenhuollon ammattilaisen arvion 
tilanteesta ja mahdollisesti hoitoa.
    Jalkojenhoitajan tai jalkaterapeutin arvio 
vastaan   otto käyntien tarpeesta: ___________ kuukauden 
välein.
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	Riskiluokka 2 
 – suuri riski

Kuulut riskiluokkaan 2, jos sinulla on todettu 
jaloissa tunnon heikentymistä ja muutoksia 
jalkojen rakenteessa tai nivelten toiminnassa tai 
verenkierrossa.

Rastita riskitekijät, jotka olet itse havainnut tai 
jotka on todettu hoitopaikassa viimeksi tehdyssä 
tutkimuksessa. 

	Poikkeavuuksia jalkojen rakenteessa tai  

 nivelten tai lihasten toiminnassa 

	lihasheikkous 

  tasapaino-ongelmat 

  luisia ulokkeita jalan ääriviivassa 

  ulkonevat päkiänivelet (jalkapohjan puolella) 

	vasaravarpaat 

  vaivaisenluu 

  varvasnivelten vähentynyt liikkuvuus 

  nilkan nivelten vähentynyt liikkuvuus

  tarkkarajaiset paksut känsät tai kovettumat  

 iholla 

 Charcot`n jalka

Osa poikkeavuuksista on vaikea tunnistaa itse.   
Kysy neuvoa hoitopaikasta! 

	Puutteita jalkojen verenkierrossa 

	katkokävely; matka, jonka pystyt kävelemään   

 pysähtymättä ___________ m 

  lepokipu

  nilkan ja jalkaterän pulssit eivät sormin   

 tunnettavissa*

  nilkka-olkavarsipaineen suhdeluku (ABI)*: 

 vasen nilkka ___________ / jalkaterä ___________     

 oikea nilkka ____________/ jalkaterä ___________

(matala ABI ≤ 0,9; kriittinen ABI 0,7–0,5 vaatii  

verisuonikirurgin tarkempaa tutkimusta)

*hoitopaikassa tehtäviä tutkimuksia

Huolehdi, että verensokerisi, 
verenpaineesi ja veren rasva-arvosi 
ovat kunnossa!

Hoitopaikan yhteystiedot ongelmien varalta: p.  ________________________________________________________

	Riskiluokka 3 
 – erittäin suuri riski

Kuulut riskiluokkaan 3, jos

	sinulla on ollut pitkäaikainen haava.   
 Vaikka haava on parantunut, sen syntyyn   
 johtaneet tekijät voivat vaikuttaa edelleen. 

  sinulle on tehty amputaatio. 

  sinulla on parhaillaan pitkäaikainen haava.  
 Haavan paranemisen jälkeen jalkojen   
 riskiluokka säilyy samana.

 

Toimintaohjeet riskiluokkiin 
2–3 kuuluville: 

Jalkojen omahoidosta huolehtiminen on nyt 
tärkeämpää kuin koskaan. Tarvitset mahdollisesti 
erilaisia apuvälineitä jalkaongelmien hoidoksi tai 
uusiutumisen estämiseksi. On tärkeää, että jalka-
terapeutti tutkii jalkojesi terveydentilan 
säännöllisesti. Käyntien määrä riippuu jalka-
ongelmien  laadusta ja siitä, miten pystyt 
huolehtimaan jaloistasi.

Jalkojenhoitajan tai jalkaterapeutin arvio vastaan-
ottokäyntien tarpeesta: ___________ kuukauden välein.

Ota nopeasti yhteys hoitopaikkaan ongelmien 
ilmaantuessa.
 


