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SAATTEEKSI 
 
Vuosituhanten vaihtuminen kirvoittaa ihmismielen tähyämään tulevaisuuteen ja tarkastelemaan sitä 
menneisyyden valokeilassa. Suomen terveydenhuollossa viime vuosituhannen viimeiset vuosikymmenet 
pyrittiin toimimaan Terveyttä kaikille vuoteen 2000 -hengessä. Kroonisten sairauksien esiintyvyystrende-
jä kuvaavat luvut kuitenkin osoittivat yhä useamman hyvinvointiyhteiskunnan kansalaisen sairastuvan 
hyvinvoinnista kumpuaviin elintapasairauksiin, mm. diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään, joiden 
hoitaminen on osoittautunut kehittyneen korkeateknologisen terveydenhuollon suureksi haasteeksi. 
Edessä oli ja on edelleen selvä toimintojen ja toimintatapojen uudelleen suuntaamisen paikka.  
 
Diabetesepidemian taltuttamiseksi ja diabeteksen hoidon kehittämiseksi laadittiin 2000-luvun alkaessa 
valtakunnallinen toimintaohjelma Dehko (Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma). Yksiin 
kansiin koottiin oleellinen taustatieto ja eri asiantuntijatahojen näkemys siitä, mitä diabeteksen ehkäisyn 
ja hoidon kehittämiseksi tulisi tehdä. Kuitenkaan toimenpideohjelman laatiminen ei vielä takaa toimen-
piteisiin ryhtymistä. Toimenpiteiden käytäntöön saattamiseksi tarvitaan tienraivaajia ja innostuneita etu-
linjan toimijoita, jotka käytännössä ideoivat uusia toimintamalleja ja kokeilevat niitä käytännössä. Vain 
siten muotoutuu uusia toimintatapoja, joista osa mahdollisesti juurtuu toimiviksi käytännöiksi.  
 
Diabro oli alueellinen diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisprojekti, joka toteutettiin kolmessatoista 
Oulun läänin eteläosan kunnassa vuosina 2000 - 2003. Hanke käynnistyi kuntien päättäjien ja tervey-
denhuollon toimijoiden yhteistyöhankkeena, joka kokosi yhteen joukon keskeisiä terveydenhuollon 
toimijoita, terveydenhuoltoalan kouluttajia ja tutkijoita, kuntapäättäjiä ja yritysmaailman edustajia. Diab-
ro-projektin tavoitteena oli tuoda uutta ajattelua, luoda uusia toimintamalleja, uudistaa hoitokäytäntöjä 
ja kehittää yhteistyötä ja työvälineitä diabeteksen ehkäisemiseksi ja hoidon tehostamiseksi. Projekti kos-
ketti eri vaiheissaan monia ihmisiä rahoittajina, suunnittelijoina, käytännön toimijoina, organisaattoreina, 
tiedonkerääjinä, kouluttajina ja arvioitsijoina.  
 
Projektit päättyvät aikanaan. Projektin toivotaan kuitenkin jättävän jälkeensä jotain pysyvää. Alikersantti 
Rokan sanoin ”Ain pittää katsoo mitä tekköö. Se on yhen miehen kohast samalviisii ku joukonkii. Sellai-
nen on rategia”. Toisin sanoen arviointi on oleellinen osa toiminnan kokonaisuutta, ja tästä syystä tämä 
raportti on kirjoitettu. Raportissa kuvataan Diabro-projektin tavoitteita, toteutusta ja tuloksia ja arvioi-
daan, mitä projektista jäi jäljelle - oliko kyseessä onnistunut projekti.   
 
Kiitän lämpimästi kaikkia projektiin osallistuneita tahoja: suunnittelussa ja käytännön työssä mukana ol-
leita sekä rahoittajia. Projekti sai ensimmäisillä valtakunnallisilla Dehko-päivillä helmikuussa 2003 tun-
nustuksena ensimmäisen Dehko-palkinnon esimerkkinä laaja-alaisesta, innovatiivisesta ja ammatillisesta 
työskentelystä diabeteksen hoidon kehittämiseksi. Me kaikki projektissa mukana olleet haluamme kiittää 
saadusta palkinnosta, joka on ollut kannustamassa meitä jatkaessamme diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
kehittämiseksi tehtävää työtä kukin omilla työsaroilla yhdessä ja erikseen. ”Mikään tehtävä ei ole lop-
puun suoritettu ennen kuin paperityöt tehty”. Tämän loppuraportin toimittajat Heli, Mauri ja Liisa ovat 
kantaneet projektin päättymisen jälkeen suuren vastuun projektin kuvauksesta ja tulosten kokoamisesta. 
Kiitokset heille tästä paljon työtä vaatineesta uurastuksesta, jota muut vastaavia hankkeita suunnittelevat 
ja toimeenpanevat voivat nyt käyttää hyväkseen. Suunnitteluryhmän puheenjohtajana toimiminen on 
ollut minulle suuri ilo. Kaikkien toimijoiden innostuneisuus ja sitkeys ja yhteen hiileen puhaltamisen 
tunne ovat sävyttäneet toimintaa ja ovat olleet koko projektin kantavana voimana.  
 
Oulussa 5.6.2005 
Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi 



 
 

 
 
 
ESIPUHE 
 
Diabro eli Diabeteksen hoidon uusi toimintamalli Oulun Eteläisessä–projekti toimi Oulun läänin etelä-
osan 13 kunnassa 1.6.2000 - 30.4.2003. Projektin tavoitteena oli kehittää ja tehostaa diabeteksen hoi-
toa hoitohenkilöstön koulutuksen, diabetestietojärjestelmän ja OmaHoito-palvelun käyttöönoton sekä 
erilaisten hoidonohjausinterventioiden avulla. Pitkällä aikavälillä tavoitteena oli tukea Diabeteksen eh-
käisyn ja hoidon kehittämisohjelman Dehkon tavoitteita sekä diabeteksen hoidon että diabeteksen eh-
käisyn osalta. 
 
Projektissa olivat mukana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluva Oulaskankaan sairaala, Haa-
pajärven, Haapaveden, Nivalan ja Piippolan terveyskeskukset sekä Oulaisten seudun, Siikalatvan ja 
Vieskan terveyskeskuskuntayhtymät. Yhteistyökumppaneita olivat Bayer Oy, Diabetesliitto, Medipolis 
Oy, Oulun seudun ammattikorkeakoulun Terveysalan Oulaisten yksikkö, Oulun yliopiston kansanterve-
ystieteen ja yleislääketieteen laitos ja ProWellness Oy. Diabroa hallinnoi Kuntoutuskoti Taukokangas 
Oulaisista (vuodesta 2003 lähtien Taukokangas-säätiö). 
 
Projektin aikana terveydenhuoltohenkilöstölle järjestettiin koulutuspäiviä diabeteksesta, diabeteksen 
hoidon eri osa-alueista ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä. Diabeetikoita hoitava terveydenhuoltohenki-
löstö sai koulutusta myös diabetestietojärjestelmän käyttöönotosta ja järjestelmän käyttöönottoa tuettiin 
eri hoitoyksiköissä. Hankkeeseen sisältyi diabeteskurssien kehittäminen tyypin 2 diabeetikoille, erilaisten 
hoidonohjausinterventioiden käynnistäminen sekä OmaHoito-palvelun kokeilu ja arviointi yhteistyössä 
terveyskeskusten kanssa. Interventioissa keskityttiin tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn riskiryhmillä ja iäk-
käiden diabeetikoiden hoidon tehostamiseen. 
 
Diabro-projektin tavoitteiden mukainen toiminta käynnistyi alueella ripeästi. Kaikki toimijatahot ja työ-
yhteisöt päättivät itse, mitkä olivat heidän toimintansa kehittämiskohteet, painopistealueet ja miten toi-
mintaa lähdettiin toteuttamaan. Projekti tarjosi koulutusta siten, että se tuki valittuja kehittämisen paino-
aloja ja toimintamalleja. Uusien toimintamallien kokeilu ja käyttöönotto tapahtui tässä hankkeessa yhtei-
sen suunnittelun avulla ja kohdentamalla jo käytössä olevia resursseja uudelleen. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö ansaitsee erityiskiitoksen rohkeasta ja ennakkoluulottomasta projektin 
käynnistämisrahoituksen myöntämisestä. Kiitokset myös muille projektin toiminnan mahdollistaneille 
rahoittajille: Pohjois-Pohjanmaan liitolle, alueen kunnille ja kuntayhtymille sekä seutukunnille ja Tauko-
kankaalle. Projektin kokonaisbudjetti oli noin 700 000 euroa.  
 
Diabro-projektin ohjausryhmälle kiitokset aktiivisesta projektin toteuttamisen tukemisesta. Ohjausryh-
mään kuuluivat kansanedustaja Antti Rantakangas (puheenjohtaja), kaupunginjohtaja Asko Järvinen 
Haapajärven kaupungista, toimialajohtaja Jorma Kaitera Medipolis Oy:sta, johtaja Juha Laikari Kuntou-
tuskoti Taukokankaalta, puheenjohtaja Raija Mäkelä Kala- ja Pyhäjokilaakson diabetesyhdistyksestä, 
kaupunginjohtaja Asko Ojamäki Oulaisten kaupungista, johtava lääkäri Asko Rantala Oulaskankaan sai-
raalasta, toimitusjohtaja Markku Riipinen Prowellness Oy:sta, sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Silvola 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, johtava hoitaja Sinikka Soukka Vieskan terveydenhuoltokun-
tayhtymästä, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kari Vinni Sosiaali- ja terveysministeriöstä ja kehitysjohtaja 
Ilkka Yliniemi Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Ohjausryhmän sihteerinä toimi projektipäällikkö Heli Ala-
kangas. 
 



 
 

Projektin suunnittelu-, tutkimus- ja arviointiryhmän vetäjänä ja puheenjohtajana toimi professori Sirkka 
Keinänen-Kiukaanniemi Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitokselta. Muina 
jäseninä olivat lehtori Maija Alahuhta ja yliopettaja Sirkka-Liisa Halme Oulun seudun ammattikorkea-
koulusta, diabeteshoitaja Eine Heikkilä Nivalan terveyskeskuksesta, diabetesvastuulääkäri, apulaisopetta-
ja Liisa Hiltunen ja apulaisopettaja Mauri Laakso Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketie-
teen laitokselta sekä projektipäällikkö Heli Alakangas ja projektisihteeri Johanna Niku Kuntoutuskoti 
Taukokankaalta. 
 
Tämä raportti kuvaa projektia ja sen tuloksia. Arviointiraportin kirjoittamisen aloittivat projektin tutki-
mus- ja arviointiryhmän jäsenet vuonna 2003, mistä heille suuri kiitos. Lopullisen version kokosivat ja 
kirjoittivat tämän raportin toimittajat keväällä 2005.  
 
Haluamme kiittää terveyskeskusten, Oulaskankaan sairaalan, kuntoutuskoti Taukokankaan ja Oulun yli-
opiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen projektiin osallistunutta henkilökuntaa sekä 
projektiin osallistuneita potilaita ja asiakkaita, joita ilman tämä projekti ei olisi ollut mahdollinen. Kiitok-
set myös Suomen Diabetesliitolle, joka tuotti ja kustansi Diabron arviointiraportin Dehko-
raporttisarjassaan. 
 
Heli Alakangas, heli.alakangas@taukokangas.fi 
 
Liisa Hiltunen, liisa.hiltunen@oulu.fi 
 
Mauri Laakso, mauri.laakso@oulu.fi 
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TIIVISTELMÄ 
 
Diabro-projekti toimi vuosina 2000 - 2003 Oulun läänin eteläosan 13 kunnassa. Tässä arviointiraportissa 
on kuvattu ja arvioitu projektin eri osa-alueiden toteuttamista ja tuloksia. Projektin alussa tehtiin terveys-
keskusten ja Oulaskankaan sairaalan sairauskertomustietojen pohjalta alkukartoitus, johon kerättiin 1829 
diabeetikon tiedot. Potilaista 87 % oli tyypin 2 diabeetikoita ja 13 % tyypin 1 diabeetikoita. Diabeetikoi-
den GHbA1c:n keskiarvo oli 7,6 %. 30 %:lla tyypin 1 diabeetikoista oli tässä kartoituksessa hyvä sokeri-
tasapaino ja noin 45 %:lla se oli huono. Tyypin 2 diabeetikoista verensokeritasapaino oli hyvä noin 55 
%:lla ja huono noin neljäsosalla. Tyypin 1 diabeetikoiden verenpaineet olivat lähes tavoitetasolla. Tyypin 
2 diabetesta sairastavien systolinen verenpaine oli koholla; varsinkin yhdistelmähoitoisilla ja tablettihoi-
toisilla naisilla. Tyypin 1 diabeetikoiden veren rasva-arvot olivat paremmat, ja niitä mitattiin harvemmin 
kuin tyypin 2 diabeetikoilla.  
 
Alkukartoituksen jälkeen 18 - 70-vuotiaille diabeetikoille tehtiin postikysely, jolla selvitettiin, miten dia-
beetikot toteuttavat omahoitoa ja omaseurantaa, miten he hyödyntävät omaseurannan tuloksia ja miten 
hoitohenkilökunta hyödyntää diabeetikoiden omaseurantaa hoidon toteutuksessa. Kyselyyn vastasi 1062 
diabeetikkoa. Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoilla oli hyvät edellytykset verensokerin mittaamiseen 
kotona, sillä lähes kaikilla tyypin 1 diabeetikoista ja kahdella kolmasosalla tyypin 2 diabeetikoista oli ve-
rensokerimittari käytössään. Noin puolet insuliinihoitoisista diabeetikoista mittasi verensokeriaan päivit-
täin. Diabeetikot kertoivat hyödyntävänsä itse kotimittaustuloksiaan erityisesti liikunnassa ja ruokavalion 
toteuttamisessa. Huomattavan monella diabeetikolla oli verenpainemittari kotona, ja he myös seurasivat 
verenpainettaan kotimittausten avulla. 
 
Seitsemänkymmentäneljä diabeetikkoa kokeili OmaHoito-palvelua. OmaHoito-palvelun avulla diabee-
tikko voi lähettää kotimittaustulokset verensokerimittaristaan suoraan modeemin avulla Internetissä toi-
mivaan palveluun. OmaHoito-palvelun käyttö paransi huomattavasti omahoidon tarkkailua. Tämä joh-
tunee suurelta osin siitä, että tuloksista saatavat graafiset kuviot antavat paremman kuvan verensokeriar-
voista kuin pelkkä paperiseuranta, mikä motivoi diabeetikkoa seuraamaan paremmin kotimittaustuloksi-
aan. Huomattavalla osalla (39 %) OmaHoito-palvelun käyttäjistä käyntikerrat diabetesvastaanotolla har-
ventuivat. Suurimmaksi ongelmaksi OmaHoito-palvelussa koettiin mittaustulosten kirjautumisen kaava-
maisuus ja joustamattomuus. 
 
Projektin aikana hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden käyttöön otettiin diabetestietojärjestelmä, jonka 
suurimpina hyötyinä käyttäjät näkivät alueellisen yhteiskäytön, tiedonkulun paranemisen ja järjestelmän 
toimimisen havainnollistajana asiakkaalle. Ongelmiksi nähtiin kirjaus kahteen tietojärjestelmään, diabe-
testietojärjestelmän puuttuminen joistakin hoitopisteistä sekä lääkäreillä korostuva ajan puute.  
Kuntoutuskoti Taukokankaalla järjestettiin diabeetikoiden kuntoutuskursseja. Kursseille osallistuneilla 
tablettihoitoisilla diabeetikoilla oli nähtävissä vuoden seuranta-ajan kuluttua selkeitä myönteisiä muutok-
sia useissa mittaustuloksissa. Kurssilaiset arvioivat oman hoitonsa toteutumisen keskimäärin paremmaksi 
vuoden seuranta-ajan kuluttua kuin aloitusjaksolla. Kurssille osallistuminen näytti lisäävän kurssilaisten 
omaa aktiivisuutta hoidossa, yhteydenpitoa diabeteshoitajaan ja sovituissa kontrolleissa käymistä. 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyinterventioita tehtiin kolmen kuntayhtymän yhdeksässä terveyskeskuksessa. 
Ehkäisyinterventiot osoittivat, että tieteellisissä tutkimuksissa saavutetut tulokset voidaan saavuttaa myös 
terveydenhuollon toimintaympäristössä. Osallistujien paino, verenpaine, verensokeri ja seerumin kole-
steroli laskivat ehkäisyinterventioissa.  



 
 

ABSTRACT 
 
The Diabro Project was carried out in 13 municipalities in the southern part of Oulu Province in 2000-
2003. In this report, we describe and evaluate how the different sub-projects were realised and what 
were their results. At the beginning of the project, an initial survey was conducted to collect information 
on 1898 people with diabetes based on the patient records of the local health care centres and Oulas-
kangas Hospital. 87 % of the patients had type 2 and 13 % type I diabetes. The mean GHbA1c of them 
was 7.6 %. 30 % of the people with type 1 diabetes had optimal glycemic control and 45 % of the peo-
ple with type 1 diabetes had poor glycemic control. Optimal glycemic control was found in 55 % of the 
people with type 2 diabetes participating in this survey and poor in about one fourth of the people with 
type 2 diabetes participating in this survey. The blood pressure of patients with type 1 diabetes was al-
most at the target level. The systolic blood pressure of the people with type 2 diabetes was elevated, 
especially in women on oral or combination treatment. The blood lipids of the patients with type 1 dia-
betes were better and they were measured less often than those of patients with type 2 diabetes. 
 
After the initial survey, a postal query was carried out among persons with diabetes aged 18-70 years 
and living in the area. This query was aimed at assessing how the patients with diabetes implement self-
care and self-monitoring, how they use the results of self-monitoring, and how the health care staff util-
ise the self-monitoring of people with diabetes in supporting self-care. Altogether 1062 people with dia-
betes responded to the query. Both patients with type 1 and type 2 diabetes had good opportunities to 
measure blood glucose at home because all people with type 1 diabetes and 2/3 of people with type 2 
diabetes had a blood glucose meter at their disposal. About half of the patients with insulin treatment 
measured their blood glucose daily regardless of the type of diabetes. Patients with diabetes said that 
they utilise the home measurements especially when planning their physical activity and diet. A signifi-
cant number of them had a blood pressure meter at home, and according  to the responses they also 
monitored their blood pressure at home. 
 
Altogether 74 people with diabetes tested the SelfCare service in this project. With the help of the Self-
Care service, a person with diabetes can send the results of his/her home measurements from his/her 
glucose meter via a modem to an Internet service. The use of the SelfCare service improved markedly 
the monitoring of self-care. This was probably mainly due to the graphic figures, which give a better idea 
of the blood glucose values than plain figures on paper, and which better motivate the people with dia-
betes to comply with their home measurement schedule. The number of control visits was reduced in a 
marked proportion of the SelfCare service users. The biggest problems in the SelfCare service were its 
inflexibility and stereotyped structure. 
 
The doctors and other health care personnel involved in the project started to use a diabetes database 
system. Regionally shared use, better communication and the use of the database to illustrate the matter 
to patients were considered the greatest benefits of the system. The disadvantages included the need to 
record data in two database systems, the lack of a diabetes database system in some health care units 
and the lack of time, which was most obvious among doctors. 
 
Rehabilitation Centre Taukokangas arranged rehabilitation courses for people with type 2 diabetes. Par-
ticipants having oral diabetes medication showed distinct beneficial changes in several parameters after 
a year of the follow-up. The participants estimated their care to be better in an average one year after 
the course than before the course. Participation in the course seemed to increase their self-care activi-
ties, contacts with diabetes nurses and attendance at scheduled control visits. 
 
Primary prevention interventions of type 2 diabetes were arranged in nine health care centres. They 
showed that the results achieved in scientific research can also be achieved in health care settings. The 
weight, blood pressure, blood glucose and serum cholesterol of the participants decreased in the pre-
ventive interventions. 



 
 

RESUMÉ 
 
Projektet Diabro genomfördes 2002–2003 i tretton kommuner i södra delen av Uleåborgs län. Utvärde-
ringsrapporten redogör för hur de olika delarna av projektet genomfördes. Inledningsvis gjordes en pre-
liminär bedömning utifrån journaluppgifter från hälsovårdscentralerna och Oulaskangas kretssjukhus; 
journalerna för 1 829 diabetespatienter undersöktes. Av dem hade 87  % typ 2-diabetes och 13 % typ 
1-diabetes. Medelvärdet för deras GHbaA1c var 7,6 %. I studien hade 30 % av typ 1-diabetikerna god 
och 45 % dålig glukoskontroll. Bland typ 2-diabetikerna var procentsatserna 55 respektive 25 % . Hos 
typ 1-diabetikerna låg blodtrycket nästan på nivån för behandlingsmålet. Däremot hade typ 2-
diabetikerna förhöjt systoliskt blodtryck, speciellt kvinnor med kombinations- eller tablettbehandling. 
Typ 1-diabetikerna hade bättre blodfettsvärden än typ 2-diabetikerna, och de mättes mer sällan. 
 
Efter den preliminära bedömningen gjordes en enkät per post bland diabetikerna i åldrarna 18–70 år. 
Det utreddes hur de sköter sin egenvård och hur den följs upp, hur de drar nytta av sina mätresultat och 
hur vårdpersonalen utnyttjar mätresultaten för att stödja diabetikerna i egenvården och komplettera 
uppföljningen av egenvården. Det kom in 1 062 enkätsvar. Både typ 1- och typ 2-diabetikerna hade 
goda förutsättningar att göra blodsockermätningar hemma, eftersom alla typ 1-diabetike och två tredje-
delar av typ 2-diabetikerna hade tillgång till blodsockermätare. Oberoende av diabetestyp mätte hälften 
av de insulinbehandlade diabetikerna blodsockret dagligen. Deltagarna utnyttjade mätresultaten särskilt i 
samband med motion och vid kostplanering. En betydande del av deltagarna hade blodtrycksmätare 
hemma och kontrollerade sitt blodtryck. 
 
I projektet testades ett datoriserat egenvårdssystem, ProWellness EgenVård hos 74 diabetiker. Via mo-
demuppkoppling sände de sina mätresultat till en internetbaserad tjänsteenhet. Tack vare systemet för-
bättrades uppföljningen av egenvården avsevärt. Det beror sannolikt till stor del på att de grafiska kurvor 
av mätresultaten som systemet genererar ger en bättre bild av glukoskontrollen än när mätresultaten 
bara skrivs upp. Detta i sin tur motiverar diabetikerna att bättre följa upp sina värden. Besöken på diabe-
tesmottagningen blev färre för en stor del ( 39 %) av de diabetiker som testade tjänsten EgenVård. Det 
största problemet var enligt testpersonerna att egenvårdsystemet var alltför schablonmässigt och osmi-
digt. 
 
Inom ramen för projektet introducerades dessutom ett dataprogram för diabetes avsett för vårdpersonal 
och läkare. Den största nyttan med programmet ansågs vara att det tillämpades i hela regionen. Därmed 
förbättrades informationsflödet samtidigt som programmet kunde användas till att informera patienterna 
om glukoskontrollen. Däremot upplevdes det som ett problem att data måste registreras i två system och 
att inte alla mottagningar hade tillgång till systemet. Ett annat problem som lyftes fram var den påtaliga 
tidsbristen på läkarmottagningarna.  
 
På rehabiliteringshemmet Taukokangas anordnades rehabiliteringskurser för diabetiker. Bland de ta-
blettbehandlade kursdeltagarna kunde tydliga positiva resultat noteras i uppföljningsresultaten när ett år 
hade gått. När kursdeltagarna fick bedöma sina behandlingsresultat ett år efter den inledande kursen 
uppfattades resultaten som klart bättre än ett år tidigare. Av allt att döma ökade diabetikernas egen akti-
vitet i vårdprocessen, likaså kontakterna med diabetessköterskan tack vare kursen. Också benägenheten 
att gå på inbokade kontrollbesök påverkades positivt av kursen. 
 
Preventionsinterventioner vid typ 2-diabetes gjordes på nio hälsovårdscentraler inom tre samkommuner. 
Interventionerna bekräftade att samma resultat som nåtts i vetenskapliga studier också kan uppnås vid 
vanliga verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. I interventionsgruppen sjönk deltagarnas vikt, 
blodtryck, blodsocker och serumkolesterol. 
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1  DIABRON TAUSTA JA TAVOITTEET 
 

Heli Alakangas, Liisa Hiltunen, Mauri Laakso, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi

Taustaa 
 
Noin 4 % suomalaisista eli noin 200 000 henki-
löä sairastaa diabetesta (1). Tyypin 2 diabeeti-
koiden määrän arvioidaan lisääntyvän vuodesta 
2000 noin 70 %:lla vuoteen 2010 mennessä. 
Ylipainon yleistyminen, liikunnan puute ja väes-
tön ikääntyminen ovat tärkeimmät syyt taudin 
esiintyvyyden kasvuun. Enemmistö tyypin 2 
diabeetikoista hoidetaan perusterveydenhuol-
lossa. Diabeteksen ja siihen liittyvien lisäsairauk-
sien ehkäisy on ainoa keino estää ongelman 
kasvaminen yhteiskunnalle kestämättömäksi (2). 
 
Oulun Eteläisessä, Siikalatvan, Nivala-
Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien alueella 
on noin 100 000 asukasta, joista noin 70 000 
asuu projektiin kuuluvissa kunnissa. Projektialue 
kattoi kaksi kolmasosaa Oulun läänin eteläosan 
asukkaista. Projektin alkaessa suomalaisista noin 
neljällä prosentilla oli arvioitu olevan diabetes, 
joten projektialueella diabeetikoita arvioitiin 
olevan noin 2800. Tämän hankkeen toiminta-
alueella oli Kelan tilastojen mukaan hieman yli 
2000 diabeetikkoa, joilla oli diabeteslääkitys 
(tabletit tai insuliini) käytössään. Sen lisäksi alu-
eella arvioidaan olevan lähes 1000 ruokavalio-
hoitoista diabeetikkoa, joista ei useimmissa 
kunnissa ole minkäänlaista tilastoa. 
 
Jo ennen Diabro-projektin alkua oli tiedotettu 
Suomessa alkaneesta tutkimuksesta, jonka ta-
voitteena oli alentaa diabeteksen ilmaantuvuut-
ta tehostetulla ruokavalio- ja liikuntaneuvonnal-
la henkilöillä, joilla oli kohonnut riski sairastua 
tyypin 2 diabetekseen (3). Tutkimuksen päätu-
lokset julkaistiin Diabro-projektin toisena toi-
mintavuotena 2001, ja tulokset puolsivat ratkai-
sevasti ehkäisytoimenpiteitten aloittamista.  

Tavoitteet 
 
Yleiset ja pitkän aikavälin tavoitteet 
 
Diabro-projektin tavoitteena oli osaltaan tuottaa 
laadukkaita hyvinvointipalveluja Oulaskankaan  
 
 

 
alueelta Oulun läänin eteläosaan ja kehittää 
seutukuntien välistä yhteistyötä hyvinvointipal-
veluiden tuottamisessa. Projektin tarkoituksena 
oli tehostuvan hoitojärjestelmän avulla pitää 
kasvavia diabeteksen hoitokustannuksia hallin-
nassa paremman omahoidon, seurannan, jous-
tavan konsultaatiokäytännön ja lisäsairauksia 
ehkäisevän kuntoutuksen avulla. Tavoitteena oli 
myös kehittää diabeteksen hoitoon liittyviä eri-
kois- ja kuntoutuspalveluja alueellisiin tarpeisiin 
Kuntoutuskoti Taukokankaalla ja ottaa käyttöön 
Oulun Eteläiseen diabeteksen hoitoon toimiva 
hoitojärjestelmä, joka on käytössä diabeetikoilla 
itsellään, terveyskeskuksilla, Kuntoutuskoti Tau-
kokankaalla ja Oulaskankaan sairaalassa.  
 
Pitkällä aikavälillä projektin tavoitteena oli tukea 
Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisoh-
jelman Dehkon hoitotuloksia koskevia tavoittei-
ta: 
- Diabeetikoiden hoitotasapainot parantuvat 

siten, että vähintään 50 %:lla tyypin 2 ja 
tyypin 1 diabeetikoista on hyvä hoitotasa-
paino ja vähintään 30 %:lla on välttävä  
tasapaino. 

- Diabeetikoiden sydän- ja verisuonisairastu-
vuus vähenee vähintään kolmanneksella. 

- Diabetekseen liittyvien lisäsairauksien  
esiintyminen vähenee Euroopan St. Vincent 
–ohjelman tavoitteiden mukaisesti: 
- Jalkojen amputaatioiden määrä  

vähenee vähintään puoleen. 
- Diabetekseen liittyvä silmän verkkokal-

von sairaus vähenee vähintään kolman-
neksella. 

- Diabetekseen liittyvä munuaistauti  
vähenee vähintään kolmanneksella. 

Resurssitavoitteet 
 
Projektin tavoitteena oli kerätä ja tallentaa kaik-
kien projektialueen diabeetikkojen perustiedot 
diabetestietojärjestelmään. Tavoitteena oli, että 
projektissa toteutettavaan OmaHoito-palvelun 
käyttökoulutukseen ja omahoitoa tukevaan kun-
toutukseen osallistuu vähintään 10 % projekti-
alueen diabeetikoista, eli noin 200 henkilöä.  



 
 

2  HOIDOSSA OLEVIEN DIABEETIKOIDEN MÄÄRÄ JA HOITO-
TASAPAINO PROJEKTIN ALKAESSA VUONNA 2001 

 

Maija Alahuhta, Heli Alakangas, Mauri Laakso, Liisa Hiltunen

Hoidossa olevien diabeetikoiden määrä 
projektin alkuvaiheessa  
 
Taulukossa 1. on kuvattu terveyskeskusten rekis-
tereitä diabeetikoista ja diabeetikoiden määrää 
vuodenvaihteessa 2000 - 2001. Osalla terveys- 

 
keskuksista oli erilaisia manuaalisesti ylläpidetty-
jä kortistoja hoidossa olevista diabeetikoista, 
osalla diabeetikoiden määrää kuvaavat luvut 
olivat arvioita tai perustuivat Kelan tilastolukui-
hin.  

Taulukko 1.  Terveyskeskusten diabetesrekisterit vuodenvaihteessa 2000 – 2001 
 

Terveyskeskuksen tieto diabeetikoiden määristä Kunta Asuk-
kaita 
1999 

4 % 
väestös-
tä 

Kela 
1999 

Tk Tietolähde ja määrät diabetestyypeittäin tai  
hoitomuodoittain 

Alavieska 2 990 120 93 76 Luettelo tk:ssa hoidossa olevista diabeetikoista:  
T1D 16 henkilöllä, T2D 60 henkilöllä  

Haapajärvi 8 429 337 238 217 Luettelo tk:ssa hoidossa olevista diabeetikoista:  
insuliinihoito 113 henkilöllä, ruokavalio- tai  
tablettihoito 104 henkilöllä 

Haapavesi 8 166 327 276 404 Luettelo tk:ssa hoidossa olevista diabeetikoista:  
T1D 34 henkilöllä, T2D 370 henkilöllä 

Kestilä 1 831 73 65  Tk:ssa ei tietoa diabeetikoiden määrästä 
Merijärvi 1 398 56 50  Terveyskertomusjärjestelmästä saatavilla tieto edellise-

nä vuonna diabeteshoitajan vastaanotolla käyneistä 
henkilöistä (myös muita kuin diabeetikoita) 

Nivala 11 234 449 404 652 Luettelo tk:ssa hoidossa olevista diabeetikoista:  
T1D 44 henkilöllä, T2D 608 henkilöllä 

Oulainen 8 296 332 266  Terveyskertomusjärjestelmästä saatavilla tieto edellise-
nä vuonna diabeteshoitajan vastaanotolla käyneistä 
henkilöistä (myös muita kuin diabeetikoita) 

Piippola 1 420 57 46 55 Luettelo tk:ssa hoidossa olevista diabeetikoista:  
insuliinihoito 19 henkilöllä, tablettihoito 36 henkilöllä, 
ruokavaliohoitoiset puuttuivat 

Pulkkila 1 839 74 68 72 Luettelo diabeetikoista: insuliinihoito 32 henkilöllä, 
ruokavalio- tai tablettihoito 40 henkilöllä 

Pyhäntä 1 958 78 45 79 Luettelo diabeetikoista: T1D 6 henkilöllä,  
T2D 73 henkilöllä 

Sievi 5 119 205 135 179 Luettelo diabeetikoista: T1D 27 henkilöllä,  
T2D 152 henkilöllä 

Vihanti 3 596 144 148 n.200 Luettelo silmänpohjakuvauksissa käyneistä 
Ylivieska 13 263 531 376 arvio: 

300 
Terveyskertomusjärjestelmästä saatavilla tieto edellise-
nä vuonna diabeteshoitajan vastaanotolla käyneistä 
henkilöistä (myös muita kuin diabeetikoita) 

Yhteensä 69 539 2 783 2 210   
T1D = tyypin 1 diabetes, T2D = tyypin 2 diabetes, tk = terveyskeskus 
 



Hoitotasapainoa kuvaavan aineiston  
keruu 
 
Projektin alkuvaiheessa huhti-heinäkuussa 2001 
kerättiin terveyskeskusten potilastietojärjestel-
mistä (terveyskertomuksista) tiedot diabeetikoi-
den hoitotasapainon kartoittamiseksi. Aineistos-
sa olivat mukana ne terveyskeskuksissa kirjoilla 
olevat diabeetikot, jotka olivat antaneet luvan 
tietojen tallentamiseen ProWellness-
diabetestietojärjestelmään heinäkuun 2001 lop-
puun mennessä. Tiedot tallennettiin diabetestie-
tojärjestelmään ja Excel-taulukko-ohjelmaan ja 
sieltä lopullista tilastokäsittelyä varten SPSS-
ohjelmaan. Järjestelmään kirjattiin potilaiden 
viimeisimmät laboratoriotutkimusten tulokset.  
 
Hoitotasapainoa ja terveydentilaa arvioitiin seu-
raavien mittareiden avulla: paino, pituus, pai-
noindeksi (BMI), glykolysoitunut hemoglobiini 
(GHbA1c), paastoplasman-/kokoverensokeri-
pitoisuus, verenpaine, kokonaiskolesteroli, 
HDL-kolesteroli, LDL-kolesteroli ja triglyseridit. 
Lisäksi tallennettiin taustatietoina diabeetikoi-
den ikä, sukupuoli, diabetestyyppi, diabeteksen 
hoitomuoto, diabeteksen sairastamisaika ja eri 
mittauksista kulunut aika. Tähän alkukartoituk-
seen otettiin mukaan diabeetikot, joiden diag-
noosina oli tyypin 1 tai 2 diabetes. Muiden dia-
betestyyppien diagnooseja ei sairaskertomuksis-
ta juurikaan löytynyt. 

Diabeteksen hoitotasapainon arvioinnissa 
käytetyt laboratoriotutkimukset ja kliiniset 
tutkimustulokset  
 
Diabeetikon glukoositasapainoa arvioitiin paas-
toplasman/-verensokerin pitoisuudella ja glyko-
lysoituneen hemoglobiinin osuudella. Tässä  
raportissa glukoositasapainon arvioinnin kritee-
reinä käytettiin aineiston keruuvaiheessa voi-

massa olleita suosituksia. Lisäksi arvioitiin tyypin 
2 diabeetikoiden painoa sekä verenpaine- ja 
rasva-arvoja. Diabeetikoiden verensokerin tavoi-
tetasona pidetään mahdollisimman lähellä nor-
maaliarvoja olevia arvoja.  
 
Paastoverensokerin tasoa pidetään hyvänä, jos 
se on 4,0 - 6,0 mmol/l, kohtalaisena, jos se on 6 
- 8 mmol/l ja huonona, jos se on yli 8 mmol/l. 
Aterian jälkeistä verensokeritasoa pidetään hy-
vänä, jos veren sokeripitoisuus kaksi tuntia ate-
rian jälkeen on alle 8 mmol/l, kohtalaisena, jos 
se on alle 10 mmol/l ja huonona, jos se on yli 
10 mmol/l (2, 4).  
 
Tyypin 1 diabeteksessa glukoositasapaino on 
hyvä GHbA1c –arvon ollessa alle 7,5 %, kohta-
lainen sen ollessa 7,5 - 8,5 %, huono sen ollessa 
8,6 - 10 % ja hälyttävän huono sen ylittäessä 10 
% (5). Tyypin 2 diabeteksessa tasapainoa pide-
tään hyvänä, jos GHbA1c on alle 7 %, kohtalai-
nen arvoilla 7,0 - 7,4 %, välttävä arvoilla 7,5 - 
8,5 % ja huono, jos se on yli 8,5 %. 
 
Tässä raportissa glykolysoituneen hemoglobiinin 
tasoa pidettiin hyvänä tyypin 1 diabeteksessa ja 
tyypin 2 insuliinihoitoisessa diabeteksessa, jos 
GHbA1c oli alle 7,5 %. Diabetestyypistä riippu-
matta verensokeritasapaino arvioitiin kohtalai-
seksi, jos GHbA1c oli 7,6 - 8,5 % ja huonoksi, jos 
GHbA1c oli 8,6 % tai yli.  
 
Potilaan painoa arvioitiin painoindeksin avulla. 
BMI on painon (kilogrammoina) suhde pituu-
teen (metreinä). Tässä raportissa paino arvioitiin 
normaaliksi, jos painoindeksi oli ≤ 25 kg/m2. 
Lievä lihavuus oli kyseessä, jos BMI oli > 25-30 
kg/m2 ja merkittävä lihavuus, jos BMI oli yli 30 
kg/m2  (Aikuisten lihavuuden Käypä Hoito–
suosituksen kolme ylintä luokkaa on yhdistetty) 
(6).

 

Taulukko 2.  Aikuisten lihavuuden Käypä Hoito -suosituksen mukainen luokitus 
 
Painoindeksi (kg/m2) Painoluokka 
18,5 – 25 Normaali paino 
> 25 - 30 Lievä lihavuus 
> 30 - 35 Merkittävä lihavuus 
> 35 - 40 Vaikea lihavuus 
> 40 Sairaalloinen lihavuus 



 
 

Tyypin 1 diabeetikoilla, joilla verensokeritasa-
paino on tavoitetasolla, veren rasva-arvot ovat 
yleensä normaalit. Erityisesti triglyseridi- ja LDL-
kolesteroliarvojen kohoaminen ja HDL-
kolesterolin matala arvo ovat tyypillisiä tyypin 2 
diabetekseen liittyville rasva-aineenvaihdunnan 
häiriöille. Tyypin 2 diabeetikoilla verenpaineen 
kohoaminen ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt 
lisäävät riskiä sairastua valtimoverenkierron sai-
rauksiin (7). 
 
Tässä työssä rasva-arvojen tavoitetaso arvioitiin 
1235-säännön perusteella. Rasva-arvot olivat 
hyvät, jos HDL–kolesteroli oli > 1 mmol/l, trig-
lyseridit < 2 mmol/l, LDL- kolesteroli < 3 
mmol/l ja kokonaiskolesteroli < 5 mmol/l (2). 
 
Diabeetikon kohonneeseen verenpaineeseen 
suositellaan lääkehoitoa, jos se ylittää toistuvasti 
tason 140/90 mmHg. Verenpaineen hoitotavoit-
teena diabeetikolla on alle 140/80 mmHg (8). 
Kohonnut verenpaine on tyypin 2 diabeetikoilla 
kaksi kertaa niin yleinen kuin muulla väestöllä. 
Kohonnut verenpaine on harvemmin ongelma-
na tyypin 1 diabeetikoilla, jos heillä ei ole 
komplikaatioita. Muun muassa suolainen ja ras-
vainen ruoka ja runsas alkoholin käyttö voivat 
kohottaa verenpainetta myös tyypin 1 diabeeti-
koilla (2, 4, 7). 

Diabeetikoiden hoitotasapaino  
alkukartoituksessa 
 
Hyvä hoitotasapaino on oleellisen tärkeää dia-
beteksen lisäsairauksien ehkäisemisessä ja se on 
yhteydessä myös elämänlaatuun (2). Projektissa 
mukana olevien terveyskeskusten hoidossa oli 

terveyskeskusten pitämien rekisteritietojen mu-
kaan 2100 diabetesta sairastavaa potilasta.  
Sairauskertomuksista kerättiin näiden henkilöi-
den diabetestyyppiä, sairastamisaikaa, hoito-
muotoa ja keräystä edeltävän vuoden hoitotasa-
painoa kuvaavat tiedot. Tieto diabetestyypistä 
löytyi tai oli pääteltävissä 1829 potilaalta (908 
miestä). Diabeetikoiden keski-ikä oli 63 vuotta; 
naisten 65 vuotta (15 - 95 vuotta) ja miesten 61 
vuotta (15 - 90 vuotta). Tieto diabetestyypistä 
puutti 13 %:lta. Tässä raportissa alkutilannetie-
dot esitetään ja arvioidaan niiden diabeetikoi-
den osalta, joiden diabetestyyppi oli merkitty 
sairauskertomukseen. 

Diabetestyyppi ja sairastamisaika 
 
Tässä aineistoissa tyypin 1 diabetesta sairastavia 
oli 13 % (n = 237) ja tyypin 2 diabetesta 87 % 
(n = 1592). Tyypin 1 diabetes oli 15 %:lla dia-
beetikkomiehistä ja 10 %:lla diabeetikkonaisista. 
Diabeetikoiden sairastamisaika vaihteli 0 - 54 
vuoteen. Keskimääräinen sairastamisaika oli 11 
vuotta (miehillä 10 vuotta ja naisilla 12 vuotta). 
Tyypin 1 diabeetikoiden sairastamisaika oli kes-
kimäärin 20 vuotta ja tyypin 2 diabeetikoiden 
10 vuotta. Sairastamisaikaa koskeva tieto puut-
tui 693:lta eli lähes joka kolmannelta diabeeti-
kolta.  

Hoitomuoto 
 
Tyypin 2 diabeetikoista 4 %:lla (n = 64) oli in-
suliinihoito, 21 %:lla (n=326) oli tablettien ja 
insuliinin yhdistelmähoito, tablettihoito oli 53 
%:lla (n = 817) ja pelkkä ruokavaliohoito 22 
%:lla (n = 351) (taulukko 3). Tieto hoitomuo-
dosta puuttui 4 %:lta (87). 

Taulukko 3.  Tyypin 2 diabeetikoiden hoitomuoto sukupuolen mukaan. (n = 1558) 
 
Hoitomuoto %  

(n) 
 Miehet Naiset Kaikki 
Insuliinihoito 5 

(38) 
3 
(26) 

4 
(64) 

Yhdistelmähoito 20 
(148) 

22 
(178) 

21 
(326) 

Tablettihoito 54 
(404) 

51 
(413) 

53 
(817) 

Ruokavalio 22 
(164) 

23 
(187) 

23 
(351) 

Yhteensä 100 
(754) 

100 
(804) 

100 
(1558) 



Paino ja painoindeksi 
 
Kaikkien diabeetikoiden painoindeksin keskiar-
vo oli 30 kg/m2; naisilla 30 kg/m2 ja miehillä 29 
kg/m2. Tieto painosta ja/tai BMI:stä puuttui 17 
%:lta diabeetikoista. Yli puolet tyypin 1 diabee-
tikoista oli normaalipainoisia, ja heillä BMI:n  
keskiarvo oli 25 kg/m2. Tyypin 2 diabeetikoista 
vain noin joka kymmenes oli normaalipainoi-
nen, ja heillä BMI:n keskiarvo oli 30 kg/m2. Lä-
hes puolet tyypin 2 miesdiabeetikoista ja yli 

puolet naisista oli merkittävästi lihavia (taulukko 
4).  
 
Normaalipainoisten sekä lievästi ja merkittävästi 
lihavien tyypin 2 diabeetikoiden osuudet hoi-
tomuodon ja sukupuolen mukaan on esitetty 
taulukossa 5. Painon mittaamisesta oli kulunut 
aikaa keskimäärin 0,7 vuotta. Tyypin 1 diabee-
tikoilla aika vaihteli 0 -11 vuoden ja tyypin 2 
diabeetikoilla 0 -15 vuoden välillä.  
 
 

Taulukko 4.  Normaalipainoiset (BMI ≤25 kg/m2), lievästi lihavat (BMI > 25-30 kg/m2) ja  
merkittävästi lihavat (BMI>30 kg/m2) diabetestyypin ja sukupuolen mukaan 
(n=1465) 

 
BMI 
kg/m2

Tyypin 1 diabetes 
%  
(n) 

Tyypin 2 diabetes 
%  
(n) 

 Miehet Naiset Miehet Naiset 
≤25 56 

(64) 
57 
(46) 

12 
(75) 

12 
(75) 

>25 - 30 42 
(48) 

21 
(17) 

45 
(279) 

36 
(229) 

>30 3 
(3) 

22 
(17) 

43 
(270) 

53 
(342) 

Yhteensä 100 
(115) 

100 
(80) 

100 
(624) 

100 
(646) 

Taulukko 5.  Normaali paino (BMI≤25 kg/m2), lievä (BMI>25-30 kg/m2) ja merkittävä lihavuus 
(BMI>30 kg/m2) tyypin 2 diabeetikoilla hoitomuodon ja sukupuolen mukaan  
(n = 1265) 

 
Paino- 
indeksi 
kg / m2

Ruokavaliohoito 
% 
(n) 

Tablettihoito 
% 
(n) 

Yhdistelmähoito 
% 
(n) 

Insuliinihoito 
% 
(n) 

 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset 
≤ 25 23 

(6) 
11 
(2) 

8 
(10) 

10 
(14) 

12 
(39) 

13 
(39) 

13 
(20) 

11 
(18) 

> 25-30 50 
(13) 

42 
(8) 

42 
(52) 

33 
(47) 

43 
(138) 

36 
(112) 

51 
(76) 

37 
(62) 

> 30 
 

27 
(7) 

47 
(9) 

50 
(61) 

58 
(83) 

45 
(147) 

52 
(161) 

36 
(53) 

52 
(88) 

Yhteensä 100 
(26) 

100 
(19) 

100 
(123) 

100 
(144) 

100 
(324) 

100 
(312) 

100 
(149) 

100 
(168) 

 
 



 
 

Glukoositasapaino 

Koko aineistossa viimeksi mitatun paastoglukoo-
sin keskiarvo oli 7,8 mmol/l (vaihteluväli 1,9 – 
29,9 mmol/l) ja GHbA1c-keskiarvo 7,6 % (vaihte-
luväli 4,0 - 16,3 %); miehillä fB/fP-gluk keskiar-
vo 8,0 mmol/l ja GHBA1c keskiarvo 7,6 %, ja 
naisilla vastaavasti 7,5 mmol/l ja 7,5 %. Paasto-
glukoosin ja GHbA1c:n keskiarvot olivat korke-
ammat tyypin 1 diabeetikoilla (10,4 mmol/l, 8,4 
%) kuin tyypin 2 diabetesta sairastavilla (8,0 
mmol/l ja 7,6 %). Paastoglukoosiarvo puuttui 9 
%:lta ja GHbA1c 15 %:lta diabeetikoista.  
 
Tyypin 2 diabeetikoista paastoglukoosikeskiar-
vot olivat korkeimmat insuliinihoitoisilla diabee-
tikoilla. Ruokavaliohoitoisilla diabeetikoilla oli-
vat sekä paastoglukoosin että GHbA1c:n keskiar-

vot matalimmat (taulukko 6). Yhdistelmähoitoi-
sia lukuun ottamatta naisten paastoglukoosin ja 
GHbA1c:n keskiarvot olivat yleensä paremmat 
kuin miesten. Yhdistelmähoitoisten tyypin 2 
diabeetikkomiesten ja -naisten GHbA1c:n kes-
kiarvot olivat yhtä korkeat (8,8 %) ja heillä 
GHbA1c:n keskiarvo oli myös korkein.  
 
Diabeteksen hoitotasapaino oli hyvä hieman yli 
puolella diabeetikoista, kohtalainen noin viides-
osalla ja huono vajaalla kolmasosalla. Tyypin 1 
diabeetikoista hieman alle kolmasosalla oli hyvä 
hoitotasapaino, noin neljäsosalla oli kohtalainen  
ja vähän yli 40 %:lla oli huono hoitotasapaino. 
Samoilla arviointiperusteilla tyypin 2 diabeeti-
koista yli puolella oli hyvä hoitotasapaino, koh-
talainen lähes viidesosalla ja huono noin neljäs-
osalla (taulukko 7).  

Taulukko 6.  Diabeetikoiden paastoglukoosin (n = 1657) ja GHbA1c:n (n = 1789) keskiarvot ja 
vaihteluväli hoitomuodon ja sukupuolen mukaan 

 
Veren- 
sokeri- 
arvot 

Ruokavaliohoito 
keskiarvo 
(vaihteluväli) 

Tablettihoito 
keskiarvo 
(vaihteluväli) 

Yhdistelmähoito 
keskiarvo 
(vaihteluväli) 

Insuliinihoito 
keskiarvo 
(vaihteluväli) 

 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset 
fB/fP-gluk. 
mmol/l 

6,5 
(2,9 -   
 14,0) 

6,3 
(3,8 –  
 17,4) 

8,1 
(3,7 – 
 18,7) 

8,0 
(3,9 – 
 18,3) 

8,9 
(3,3 – 
 19,8) 

8,4 
(3,3 –  
 18,1) 

10,6 
(1,9 –  
 29,5) 

9,5 
(2,1 – 
 21,5) 

GHbA1c % 6,3 
(4,6 – 
 10,2) 

6,2 
(4,6 – 
 9,7) 

7,6 
(5,0 – 
 13,3) 

7,5 
(4,0 – 
 16,3) 

8,8 
(5,5 – 
 14,0) 

8,8 
(5,5 – 
 12,7) 

8,6 
(5,0 – 
 13,6) 

8,5 
(5,5 – 
 13,1) 

 

Taulukko 7.  Glykolysoitunut hemoglobiini diabetestyypin ja sukupuolen mukaan (n = 1613) 
 

GHbA1c % Tyypin 1 diabetes 
% 
(n) 

Tyypin 2 diabetes 
% 
(n) 

 Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki 
≤7,5 29 

(36) 
32 
(28) 

30 
(64) 

56 
(379) 

57 
(409) 

56 
(788) 

7,6 - 8,5 26 
(33) 

25 
(22) 

26 
(55) 

18 
(125) 

19 
(136) 

19 
(261) 

≥8,6 
 

45 
(56) 

43 
(38) 

44 
(94) 

26 
(176) 

24 
(175) 

25 
(351) 

Yhteensä 100 
(125) 

100 
(88) 

100 
(213) 

100 
(680) 

100 
(720) 

100 
(1400) 



 
 

Taulukko 8.  Glykolysoitunut hemoglobiini tyypin 2 diabeetikoilla hoitomuodon ja  
sukupuolen mukaan (n = 1755) 

 
GHbA1c

% 
Ruokavaliohoito 

% 
(n) 

Tablettihoito 
% 
(n) 

Yhdistelmähoito 
% 
(n) 

Insuliinihoito 
% 
(n) 

 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset 
≤ 7,5 88 

(120) 
93 
(136) 

60 
(220) 

61 
(229) 

22 
(30) 

21 
(35) 

20 
(7) 

16 
(4) 

7,6 - 8,5 
 

7 
(10) 

4 
(6) 

19 
(71) 

21 
(78) 

27 
(36) 

25 
(42) 

20 
(7) 

40 
(10) 

≥ 8,6 4 
(6) 

3 
(4) 

21 
(78) 

18 
(69) 

52 
(70) 

54 
(90) 

60 
(21) 

44 
(11) 

Yhteensä 100 
(136) 

100 
(146) 

100 
(369) 

100 
(376) 

100 
(136) 

100 
(167) 

100 
(35) 

100 
(25) 

 
Insuliinihoitoisista tyypin 2 diabeetikoista 20 
%:lla miehistä ja 16 %:lla naisista oli hyvä veren-
sokeritasapaino ja 60 %:lla miehistä ja 44 %:lla 
naisista sokeritasapaino oli huono. Noin viides-
osalla yhdistelmähoitoisista diabeetikoista ve-
rensokeritasapaino oli hyvä ja vähän yli puolella 
huono. Tablettihoitoisista noin 60 %:lla miehistä 
ja naisista verensokeritasapaino oli hyvä ja noin 
viidesosalla huono. Ruokavaliohoitoisista noin 
90 %:lla miehistä ja naisista verensokeritasapai-
no oli hyvä ja noin 3 %:lla huono (taulukko 8).  
 
Lähes puolella (49 %) normaalipainoisista dia-
beetikoista oli hyvä pitkäaikainen glukoositasa-
paino (GHbA1c), mutta kolmasosalla (33 %) se 
oli huono. Yli puolella (54 %) merkittävästi yli-
painoisista pitkäaikainen glukoositasapaino oli 
hyvä ja 26 %:lla huono. Kolmasosalla normaali-
painoisista (31 %) tyypin 1 diabeetikoista oli hy-
vä glukoositasapaino, kun taas lähes puolella (47 
%) se oli huono. Noin kolmasosalla (35 %) mer-
kittävästi lihavista tyypin 1 diabeetikoista oli hy-
vä glukoositasapaino ja vähän alle kolmasosalla 
(30 %) huono. Normaalipainoisista tyypin 2 dia-
beetikoista 61 %:lla glukoositasapaino oli hyvä 
ja noin neljäsosalla (24 %) huono. Yli puolella 
(53 %) merkittävästi lihavista tyypin 2 diabeeti-
koista oli hyvä glukoositasapaino ja 27 %:lla 
huono.  
 
GHbA1c:n mittauksesta oli kulunut aikaa keski-
määrin noin puoli vuotta; tyypin 1 diabeetikoilla 
vähemmän aikaa kuin tyypin 2 diabeetikoilla. 
Tyypin 1 diabeetikoilla naisten arvojen mittaa- 
 

 
misesta oli kulunut vähemmän aikaa kuin mies-
ten, kun taas tyypin 2 diabeetikoilla GHbA1c:n 
mittaamisesta oli miehillä kulunut vähemmän 
aikaa. Tyypin 2 diabeetikoilta oli mitattu paas-
toglukoosiarvo viimeksi keskimäärin noin puoli 
vuotta sitten. Tyypin 1 diabetesta sairastavilta 
miehiltä paastoglukoosiarvo oli mitattu yli vuosi 
sitten ja tyypin 1 diabeetikkonaisilta alle vuosi 
sitten.  
 
Tyypin 2 diabeetikoilta oli mitattu paastoglu-
koosiarvoja enemmän kuin tyypin 1 diabeeti-
koilta ja myös enemmän kuin GHbA1c-arvoja. 
Paastoglukoosiarvoja oli mitattu enemmän nai-
silta kuin miehiltä. GHbA1c-arvoja oli mitattu 
hieman enemmän tyypin 1 kuin tyypin 2 diabe-
testa sairastavilta sekä enemmän tyypin 1 dia-
beetikkonaisilta ja tyypin 2 diabeetikkomiehiltä. 

Verenpaine 
 
Kaikkien diabeetikoiden systolisen verenpai-
neen keskiarvo oli 144 mmHg ja diastolisen 82 
mmHg. Miesten verenpaineen keskiarvo oli 
144/84 mmHg ja naisten 145/81 mmHg. Tyypin 
2 diabeetikoilla verenpaineen keskiarvot (naisilla 
147/81 mmHg ja miehillä 145/84 mmHg) olivat 
korkeammat kuin tyypin 1 diabeetikoilla (naisilla 
131/78 mmHg ja miehillä 134/80 mmHg). Tyy-
pin 2 diabeetikkonaisilla systolisen verenpai-
neen keskiarvo oli korkeampi kuin tyypin 2 dia-
beetikkomiehillä. Tyypin 1 naisdiabeetikoilla 
verenpainearvojen keskiarvot olivat alemmat 
kuin miehillä.  



 
 

Systolisen verenpaineen keskiarvot olivat korke-
ammat sekä yhdistelmä- että tablettihoitoisilla 
naisilla kuin miehillä. Diastolisen verenpaineen 
keskiarvot olivat jokaisessa hoitoryhmässä naisil-
la matalammat kuin miehillä. Tyypin 1 diabetes-
ta sairastavien miesten ja naisten systolisten ve-
renpaineiden keskiarvot olivat selvästi mata-
lammat kuin tyypin 2 diabetesta sairastavilla; 
sen sijaan diastolisessa verenpaineessa ei ollut 
merkittäviä eroja (taulukko 9). 
 
Verenpainemittaustulos löytyi 95 %:lta diabeeti-
koista; tyypin 2 diabeetikoista 97 %:lta ja tyypin 
1 diabeetikoista 88 %:lta. Viimeisestä verenpai-
neen mittauksesta sekä tyypin 1 että tyypin 2 
diabeetikoilla oli kulunut aikaa keskimäärin 
puoli vuotta.  

Veren rasva-arvot 
 

Koko aineistossa kokonaiskolesterolin keskiarvo 
oli 5,3 mmol/l; miehillä 5,2 mmol/l ja naisilla 
5,5 mmol/l. Tyypin 1 diabetesta sairastavilla 
kaikki rasva-aineenvaihduntaa kuvaavat veren  
rasva-arvojen keskiarvot olivat paremmat kuin 
tyypin 2 diabeetikoilla. Triglyseridien ja LDL-
kolesterolin keskiarvot olivat parhaimmat tyypin 
1 ja huonoimmat tyypin 2 diabetesta sairastavil-
la naisilla. Tyypin 1 diabeetikoiden kokonaisko-
lesterolin keskiarvo oli naisilla huonompi kuin 
miehillä, mutta triglyseridien, LDL-kolesterolin 
ja HDL-kolesterolin keskiarvot olivat naisilla pa-
remmat kuin miehillä. Tyypin 2 diabeetikko-
miesten rasva-arvojen keskiarvot olivat parem-
mat kuin tyypin 2 diabeetikkonaisilla lukuun 
ottamatta HDL-kolesterolin keskiarvoa, joka oli 
naisilla parempi (taulukko 10).

Taulukko 9.  Systolisen ja diastolisen verenpaineen keskiarvo ja vaihteluväli diabeteksen  
hoitomuodon ja sukupuolen mukaan (n = 1930) 

 
Diabeteksen 
hoitomuoto 

Systolisen verenpaineen 
keskiarvo (mmHg) 

(vaihteluväli) 

Diastolisen verenpaineen 
keskiarvo (mmHg) 

(vaihteluväli) 
 Miehet Naiset Miehet Naiset 
Ruokavaliohoito 144 

(100 - 210) 
144 
(98 - 212) 

86 
(50 - 112) 

83 
(58 - 112) 

Tablettihoito 146 
(96 - 226) 

147 
(80 - 220) 

85 
(50 - 114) 

81 
(30 - 124) 

Yhdistelmähoito  145 
(96 - 204) 

149 
(110 - 206) 

83 
(58 - 114) 

79 
(40 - 102) 

Insuliinihoito T2D 146 
(100 - 186) 

145 
(114 - 228) 

81 
(60 - 98) 

78 
(60 - 110) 

Insuliinihoito T1D 134 
(106 - 180) 

131 
(92 - 203) 

80 
(56 - 98) 

78 
(52 - 118) 

Taulukko 10.  Veren rasvojen keskiarvot ja vaihteluvälit diabetestyypin ja  
sukupuolen mukaan (n=1369) 

 

Veren  
rasva-arvo 

Tyypin 1 diabetes 
keskiarvo (mmol/l) 

(vaihteluväli) 

Tyypin 2 diabetes 
keskiarvo (mmol/l) 

(vaihteluväli) 

 Miehet Naiset Miehet Naiset 
fS-kol 
 

4,9 
(2,5 - 8,5) 

5,0 
(3,2 - 7,9) 

5,2 
(2,9 - 10,5) 

5,5 
(2,7 - 9,9) 

fS-HDL-kol 1,44 
(0,67 - 2,64) 

1,62 
(0,88 - 2,86) 

1,13 
(0,56 - 2,93) 

1,23 
(0,20 - 2,81) 

fS-LDL-kol 2,97 
(0,98 - 5,34) 

2,89 
(0,89 - 5,40) 

3,22 
(1,21 - 6,91) 

3,31 
(0,86 - 6,70) 

fS-trigly 1,13 
(0,39 - 5,32) 

1,09 
(0,44 - 5,45) 

1,95 
(0,37 - 10,72) 

1,96 
(0,38 - 8,45) 

fS-kol = kokonaiskolesteroli, fS-HDL-kol = HDL-kolesteroli, fS-LDL-kol = LDL-kolesteroli, fS-trigly = triglyseridi 



Insuliinihoitoisten diabeetikoiden veren rasva-
arvot olivat paremmat kuin muissa hoitomuo-
doissa. Sekä HDL-kolesterolin että kokonaisko-
lesterolin keskiarvot olivat huonoimmat yhdis-

telmähoitoisilla diabeetikoilla ja LDL-
kolesterolin keskiarvot olivat huonoimmat ruo-
kavaliohoitoisilla diabeetikoilla (taulukko 11). 
 

Taulukko 11.  Veren rasvojen keskiarvot ja vaihteluvälit diabeteksen hoitomuodon ja  
sukupuolen mukaan (n=1369) 

 
Veren  
rasva-arvo 

Insuliinihoito, tyyppi 1 
keskiarvo (mmol/l) 

(vaihteluväli) 

Insuliinihoito, tyyppi 2 
keskiarvo (mmol/l) 

(vaihteluväli) 

Yhdistelmähoito 
keskiarvo (mmol/l) 

(vaihteluväli) 

 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset 
fS-kol 4,9 

(2,5 – 8,5) 
5,0 
(3,2 – 7,9) 

4,9 
(3,2 – 6,3) 

5,2 
(2,7 – 6,7) 

5,0 
(2,9 – 8,4) 

5,3 
(2,8 – 8,4) 

fS-HDL-kol 1,45 
(0,67 – 2,64) 

1,61 
(0,88 – 2,86) 

1,18 
(0,73 – 2,24) 

1,42 
(0,73 – 2,16) 

1,12 
(0,60 – 2,39) 

1,17 
(0,20 – 2,25) 

fS-LDL-kol 2,97 
(0,98 – 5,34) 

2,89 
(0,89 – 5,40) 

2,78 
(1,64 – 3,88) 

3,06 
(1,48 – 4,31) 

3,01 
(1,02 – 5,66) 

3,09 
(0,86 – 5,79) 

fS-trigly 1,12 
(0,39 – 5,32) 

1,10 
(0,44 – 5,45) 

2,03 
(0,62 – 6,74) 

1,53 
(0,38 – 3,63) 

1,97 
(0,46 – 9,35) 

2,19 
(0,61 – 8,45) 

 
 
Veren  
rasva-arvo 

Tablettihoito 
keskiarvo (mmol/l) 

(vaihteluväli 

Ruokavaliohoito 
keskiarvo (mmol/l) 

(vaihteluväli 

 Miehet Naiset Miehet Naiset 
fS-kol 5,3 

(2,9 – 8,9) 
5,5 
(3,3 – 8,7) 

5,4 
(3,3 – 10,5) 

5,7 
(3,1 – 9,9) 

fS-HDL-kol 1,13 
(0,59 – 2,93) 

1,23 
(0,68 – 2,81) 

1,16 
(0,64 – 3,21) 

1,34 
(0,72 – 2,99) 

fS-LDL-kol 3,26 
(1,20 – 6,05) 

3,32 
(1,16 – 6,28) 

3,42 
(1,54 – 6,91) 

3,60 
(1,43 – 6,70) 

fS-trigly 1,95 
(0,38 – 10,7) 

2,01 
(0,46 – 8,41) 

1,89 
(0,37 – 8,24) 

1,82 
(0,50 – 6,04) 



 
 

Taulukko 12.  Diabeetikoiden osuus veren rasva-arvojen 1235-säännön, diabetestyypin ja  
   sukupuolen mukaan (n=1369) 
 
Veren rasva-
arvo (mmol/l) 

Tyypin 1 diabeetikot 
% 
(n) 

Tyypin 2 diabeetikot 
% 
(n) 

Kaikki 
% 
(n) 

 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset 
fS-kol < 5 55 

(62) 
51 
(39) 

42 
(275) 

34 
(225) 

45 
(375) 

34 
(282) 

fS-HDL-kol > 1 91 
(96) 

95 
(70) 

57 
(300) 

75 
(418) 

62 
(449) 

79 
(547) 

fS-LDL-kol < 3 53 
(56) 

58 
(43) 

45 
(255) 

39 
(227) 

45 
(344) 

40 
(289) 

fS-trigly ≤ 2 92 
(102) 

91 
(68) 

61 
(353) 

59 
(356) 

66 
(509) 

62 
(461) 

 
 
Noin kolmasosalla naisista ja lähes puolella 
miehistä kokonaiskolesteroli oli alle 5 mmol/l. 
Tyypin 1 diabeetikoista hieman yli puolella ko-
konaiskolesteroli oli alle 5 mmol/l ja tyypin 2 
diabeetikoista noin 40 %:lla. Tyypin 1 diabee-
tikkomiehistä yli puolella kokonaiskolesteroliar-
vo oli alle 5 mmol/l. Tyypin 1 diabeetikkonaisis-
ta yli 90 %:lla HDL-kolesteroliarvo oli yli 1 
mmol/l. Noin 60 %:lla tyypin 1 diabeetikkonai-
sista LDL-kolesteroliarvo oli alle 3 mmol/l. Tyy-
pin 1 diabeetikkomiehistä yli 90 %:lla triglyseri-
diarvo oli alle 2 mmol/l (taulukko 12). Keski-
määrin rasva-arvojen mittauksesta oli kulunut 
aikaa noin vuosi, eikä diabetestyyppien ja suku-
puolten välillä ollut siinä eroja. 

Alkutilanteen arviointi 
 
Tässä kartoituksessa oli mukana yhteensä 1829 
(miehiä 908, naisia 921) tyypin 1 ja 2 diabeeti-
kon tiedot. Kartoitukseen osallistuneiden naisten 
keski-ikä oli hieman korkeampi kuin miesten, 
mikä selittynee naisten korkeammalla keski-iällä 
koko väestössä. Potilaista 87 % oli tyypin 2 dia-
beetikoita ja 13 % tyypin 1 diabeetikoita. Deh-
kon (2) mukaan noin 17 % kaikista diabeetikois-
ta on Suomessa tyypin 1 diabeetikoita. Pieni osa 
alueen tyypin 1 diabeetikoista on jäänyt kartoi-
tuksesta pois, koska heidän hoitopaikkansa oli 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa tai he eivät 
olleet ehtineet antaa lupaa tietojensa tallentami-
seen diabetestietojärjestelmään. 
 

Vallen ym. (9, 10) tutkimuksessa vuonna 1993 
tyypin 1 diabeetikoiden BMI:n keskiarvo oli 25 
kg/m2, joka oli sama myös tässä kartoituksessa. 
Tyypin 2 diabeetikoilla BMI:n keskiarvo oli 29 
kg/m2 Vallen ym. (9, 10) tutkimuksessa, kun taas 
tässä kartoituksessa tyypin 2 diabeetikoiden BMI 
oli 30 kg/m2. Naisten suhteellinen osuus liha-
vimpien ryhmässä oli suurempi kuin miesten  
 
diabetestyypistä ja hoitomuodosta riippumatta. 
Tieto painosta puuttui 17 %:lta diabeetikoista. 
Viimeisestä painon mittauksesta oli kulunut kes-
kimäärin 0,7 vuotta. Painoa suositellaan mitat-
tavaksi jokaisen määräaikaiskäynnin yhteydessä 
(2, 7). Tyypin 2 diabeetikoiden painon seuran-
taa ja painon hallintaan liittyvää ohjausta tulisi-
kin tämän kartoituksen perusteella tehostaa. 
 
Nykysuositusten mukaan GHbA1c:n tavoitetaso 
on alle 7,5 % tyypin 1 diabeteksessa ja insuliini-
hoitoisessa tyypin 2 diabeteksessa ja alle 7 % 
dieetti- ja tablettihoitoisessa tyypin 2 diabetek-
sessa. Kaikkien diabeetikoiden GHbA1c:n kes-
kiarvo oli tässä aineistossa 7,6 %. Vallen ym. (9, 
10) tutkimuksessa Oulun läänin diabeetikoiden 
GHbA1c:n keskiarvo oli 8,2 % vuonna 1993, 
joten voisi päätellä diabeetikoiden verensokerin 
hoitotasapainon parantuneen. Tässä kartoituk-
sessa GHbA1c:n keskiarvo oli tyypin 1 diabeetik-
komiehillä (8,5 %) ja -naisilla (8,4 %) korkeampi 
kuin tavoitearvo. Vallen (11) vuoden 2000 - 
2001 aineistossa tyypin 1 diabeetikoiden 
GHbA1c:n mediaani oli 8,5 %, joten tyypin 1 
diabeetikoiden hoitotasapaino alueellamme on 



 
 

valtakunnallisella tasolla. Sekä tyypin 2 diabee-
tikkomiehillä että -naisilla GHbA1c:n keskiarvo 
(7,6 %) oli lähes tavoitetasolla. Vallen ym. (9, 
10) tutkimuksessa tyypin 2 diabetesta sairastavi-
en GHbA1c:n keskiarvo oli huomattavasti korke-
ampi, miehillä 8,5 % ja naisilla 8,8 %, joten 
myös tyypin 2 diabeetikoiden glukoositasapaino 
näyttäisi parantuneen. Tuoreimmassa aineistos-
sa (11) tyypin 2 diabeetikoiden GHbA1c:n medi-
aani oli 7,6 %, joka on sama kuin tämän aineis-
ton keskiarvo. 
 
Verensokeritasapaino oli tässä kartoituksessa 
tyypin 1 diabeetikoilla 30 %:lla hyvä ja noin 45 
%:lla huono. Vallen (9, 10) mukaan 25 % tyypin 
1 diabeetikoista on hyvässä hoitotasapainossa. 
Turtolan ym. (12) Pohjois-Karjalan keskussairaa-
lan potilaista tekemässä tutkimuksessa 26 %:lla 
tyypin 1 diabetesta sairastavista verensokeri-
tasapaino oli hyvä ja 42 %:lla huono. Saltevon 
ym. (13) Keski-Suomen diabeetikoiden aineis-
tossa oli tyypin 1 diabeetikoista hyvässä tasapai-
nossa 22 %. Edellisiin verrattuna Diabro-alueen 
kunnissa hyvässä hoitotasapainossa olevien 
osuus oli suurempi. Turtolan ym. (12) tutkimuk-
sessa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin terveys-
keskusten hoidossa olevista tyypin 1 diabeeti-
koista vain 13 %:lla oli hyvä tasapaino ja 56 
%:lla huono. Suurin osa (93 %) tämän kartoituk-
sen diabeetikoista hoidettiin terveyskeskuksissa, 
joten Turtolan ym. (12) tutkimustulokset ovat 
hoitopaikan suhteen vertailukelpoisia. 
 
Tyypin 2 diabeetikoista verensokeritasapaino oli 
hyvä noin 55 %:lla ja huono noin neljäsosalla. 
GHbA1c:n keskiarvot olivat tässä kartoituksessa 
eri hoitomuotojen osalta paremmat kuin Vallen 
ym. (9, 10) tutkimuksessa. Suurimmat erot olivat 
insuliini- ja tablettihoitoisten (tässä kartoitukses-
sa GHbA1c oli 8,8 % ja Vallen ym. tutkimuksessa 
9,5 %) ja pelkästään tablettihoitoisten kohdalla 
(tässä kartoituksessa 7,5 % ja Vallen ym. 8,3 %). 
Useammalla insuliini-, tabletti- ja ruokavaliohoi-
toisella tyypin 2 diabeetikkomiehellä kuin nai-
sella oli huono verensokeritasapaino. Tässä kar-
toituksessa yhdistelmähoitoisten hoitotasapaino 
oli huonompi kuin muiden. Hoidon tehostami-
nen insuliinihoitoisten ja erityisesti yhdistelmä-
hoitoisten diabeetikoiden kohdalla on tarpeen.  
 
GHbA1c-arvo puuttui 11 %:lta tyypin 1 ja 13 
%:lta tyypin 2 diabeetikoista. Yhdistelmähoitoi-

silta GHbA1c puuttui vain 7 %:lta, ruokavaliohoi-
toisilta 24 %:lta, kun taas Vallen (9, 10) tutki-
muksessa se puuttui 69 %:lta ruokavaliohoitoi-
sista. GHbA1c-arvo oli määritetty tässä kartoituk-
sessa 89 %:lta insuliinihoitoisista ja Vallen tut-
kimuksessa 91 %:lta. Tyypin 2 diabeetikoiden 
viimeisestä mittauksesta oli suositusten mukai-
sesti kulunut keskimäärin noin 0,6 vuotta. Tyy-
pin 1 diabeetikoilla viimeisestä GHbA1c-
mittauksesta oli kulunut 0,5 vuotta suosituksen 
ollessa 3 - 4 kuukautta (7).  
 
Tyypin 1 diabeetikoiden verenpaineet olivat 
lähes tavoitetasolla. Tyypin 2 diabetesta sairas-
tavien systolinen verenpaine oli koholla; varsin-
kin yhdistelmähoitoisilla (149 mmHg) ja tablet-
tihoitoisilla (147 mmHg) naisilla. Kartoituksessa 
ei selvitetty diabeetikoiden verenpainelääkitystä. 
Verenpaineen mittaustulos löytyi noin 95 %:lta 
diabeetikoista viimeisen puolen vuoden ajalta, 
joten verenpainearvojen seuranta toteutui hy-
vin.  
 
Tyypin 1 diabeetikoiden veren rasva-arvot olivat 
paremmat, ja niitä mitattiin harvemmin kuin 
tyypin 2 diabeetikoilla. Tyypin 1 diabeetikko-
naisilla oli keskimäärin paremmat arvot kuin 
vastaavan ryhmän miehillä. Sen sijaan tyypin 2 
diabetesta sairastavien naisten rasva-arvot olivat 
huonommat kuin miesten. HDL-kolesteroli oli 
keskimäärin naisilla parempi kuin miehillä. LDL-
kolesteroliarvot olivat yli 3 mmol/l yli puolella 
tyypin 2 diabeetikoista. Hoidon tehostamiseen 
on siis edelleen tarvetta. Lipidihäiriöiden kor-
jaaminen edellyttää usein elintapamuutosten ja 
hyperglykemian hoidon lisäksi lipidilääkitystä. 
Merkittävästi lihavista yli puolella eivät ko-
konais-, HDL- ja LDL-kolesteroliarvot olleet ta-
voitteessa. Laihduttaminen vaikuttaa diabetek-
sessa edullisesti hyperglykemiaan, hyperlipide-
miaan, insuliiniresistenssiin ja kohonneeseen 
verenpaineeseen (14).  
 
Kokonaiskolesteroliarvoja oli mitattu eniten tyy-
pin 2 diabeetikkomiehiltä, mutta toisaalta heiltä 
oli harvimmin mitattu triglyseridejä. Noin vii-
desosalta puuttui merkintä veren rasva-arvoista. 
Niiltä, joilta veren rasva-arvot oli mitattu, viimei-
sestä mittauksesta oli kulunut noin yksi vuosi, 
joten niitä seurataan suositusten mukaisesti (7). 
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Tässä artikkelissa kuvataan Oulun eteläisen alu-
een diabeetikoiden omahoidon ja omaseuran-
nan toteutumista. Omaseurantaa koskeva kysely 
tehtiin Oulun Eteläisen 18 - 70-vuotiaille dia-
beetikoille vuonna 2001 (liite 1). Kyselyllä selvi-
tettiin, miten diabeetikot mittaavat verensokeri-
aan, painoaan ja verenpainettaan sekä miten 
diabeetikot ja heitä hoitava henkilökunta hyö-
dyntävät mittaustuloksia. Lisäksi kartoitettiin, 
millaisia omaseurannan välineitä diabeetikoilla 
on käytössään omahoidon tukena.  

Omaseuranta 
 
Diabeetikon omaseurantaan kuuluvat oman 
voinnin seuraaminen, verensokerin mittaami-
nen, painon seuranta, ruokavalion toteutumi-
nen, jalkojen kunnosta huolehtiminen ja virtsan 
sokerin seuranta, jos verensokerin seuranta ei 
onnistu. Omaseuranta antaa diabeetikolle tur-
vallisuutta ja mahdollisuuden elää kuten muut-
kin (7). Omaseurannan osa-alueiden painotuk-
set vaihtelevat hoitomuodon ja -tasapainon mu-
kaan.  
 
Verensokerin omaseuranta on hoidon pääteki-
jöiden, eli ravinnon, liikunnan ja lääkityksen, 
yhteensovittamisen perusedellytys. Omaseuran-
nan tarkoituksena on selvittää, miten ateriat, 
lääkitys ja liikunta vaikuttavat aineenvaihdun-
taan. Verensokerin omaseuranta on tyypin 1 
diabeteksessa pohja insuliinin annosteluun ja 
ravinnon hiilihydraattien määrän ja riittävyyden 
arvioimiseen. Tavoitteena on, että omaseuran-
nan avulla diabeetikko osaa tehdä muutoksia 
hoitoonsa. (2, 7). 
 
Insuliinihoitoa tarvitsevan tyypin 2 diabetesta 
sairastavan potilaan tulee oppia itse säätämään 
insuliiniannostaan niin, että asetettu hoitotavoite 
saavutetaan riittävän nopeasti (muutamissa kuu-
kausissa). Potilaalle annetaan kirjalliset ohjeet 
insuliiniannoksen omatoimisesta säädöstä ja ve-
rensokerin omaseurannasta. Diabeteshoitajan 
osuus ohjauksessa on keskeinen. Omasäädön 
opettamisen (lääkäri, diabeteshoitaja) ohella  
 
 
 

 
potilaalle annetaan mahdollisuus ainakin insulii-
nihoidon aloitusvaiheessa tiheisiinkin puhelin- 
tai muihin (Internet-, matkapuhelin-, Omahoi-
toklubi-yhteys) yhteydenottoihin hoitoyksik-
köönsä insuliiniannosten määrittämiseksi ja tar-
kistamiseksi. Jo insuliinihoidon aloitusvaiheessa 
potilaalle tehdään myös pitempiaikainen yksilöl-
linen hoito- ja toimintasuunnitelma hoidon yksi-
löllisistä tavoitteista, omaseurannasta, insuliini-
hoidon annosmuutosten toteutuksesta ja hypo-
glykemioihin varautumisesta. 
 
Verensokerimittausten ajoitus suunnitellaan po-
tilaan insuliinihoitomuodon perusteella. Iltainsu-
liinihoidon aloitusvaiheessa insuliiniannoksen 
omasäätö perustuu päivittäin mitattuun aamiais-
ta edeltävään paastoverensokeriarvoon. Myö-
hemminkin iltainsuliiniannoksen säätö tehdään 
paastoverensokerin perusteella. Pääateriaa edel-
täviä ja/tai sen jälkeisiä mittauksia tehdään muu-
taman kerran viikossa sekä lisäksi mahdollisesti 
hypoglykemiasta johtuvien oireiden ilmaantues-
sa.  
 
Insuliinin kerta-annoksen lisäysohjeeksi anne-
taan huomattavan ylipainoiselle potilaalle 4 yk-
sikköä, jos paastoverensokeri omaseurannassa 
on kolme kertaa peräkkäin yli 10 mmol/l (fP-
gluc 12,1) ja normaalipainoiselle potilaalle 2 
yksikköä, jos paastoverensokeri vastaavasti on yli 
6 mmol/l (fP-gluc 6,7 mmol/l). Ylläpitohoidossa 
riittää paastoverensokerin omaseuranta 2 - 3 
kertaa viikossa ja päivällistä edeltävien ja/tai päi-
vällisen jälkeisten verensokeriarvojen seuranta 1 
- 2 kertaa viikossa. 
 
Diabeetikon omaseurannassa painon ja veren-
paineen seuranta tukee hoitotasapainoa autta-
malla tekemään valintoja esimerkiksi ruokavali-
on suhteen. Normaalilla painolla ja hyvillä ve-
renpainearvoilla on merkitystä myös lisäsairauk-
sien ehkäisyssä etenkin tyypin 2 diabeteksessa 
(2). 

Omahoito 
 
Omahoito on diabeteksen hoidon perusta, kos-
ka ainoastaan diabeetikko itse pystyy tasapai-
nottamaan joka hetki toimivan energia-



 
 

aineenvaihdunnan häiriötä. Diabeetikko tarvit-
see omahoidon onnistumiseksi tietoa, taitoa, 
jaksamista ja motivaatiota. Hoitotulos riippuu 
ensisijaisesti diabeetikon käytännössä tekemistä 
hoitoratkaisuista, ja hoidon sovittaminen omaan 
elämään on diabeetikon omalla vastuulla. Dia-
beetikko on vastuussa omasta terveydestään 
ensisijaisesti itselleen, ja hänen olisi sitouduttava 
omaan hoitoonsa. Diabeetikko on omahoidos-
saan ratkaiseva hoitotuloksen tekijä, ja näin hän 
on oman sairautensa osalta myös merkittävä 
voimavara terveydenhuollolle (2). 
 
Insuliinihoidon onnistunut toteuttaminen edel-
lyttää potilaalta verensokerin omaseurantaa, 
insuliinipistoshoidon alkuvaiheessa joustavaa 
yhteydenpitomahdollisuutta hoitoyksikköön 
(lääkäriin ja diabeteshoitajaan) sekä painon ja 
GHbA1c:n seurantaa. Diabeetikko on itse vas-
tuussa päivittäisestä hoidostaan: ruokavaliosta, 
liikunnasta, lääkehoidosta ja omaseurannasta. 
Diabeteksen hoidon tavoitteena on diabeetikon 
oireettomuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. 
Hoidossa pyritään mahdollisimman normaaliin 
verensokeripitoisuuteen. Hoitotasapainon yllä-
pitämiseen kuuluu ruokavalion, liikunnan ja 
lääkehoidon yhteensovittaminen (2). 
 
Diabeteksen omahoidon tavoitteina ovat hyvä 
hoitotasapaino, omahoidon ja omaseurannan 
hallitseminen, diabeteksen lisäsairauksien, hy-
po- ja hyperglykemian ennaltaehkäiseminen ja 
diabeetikon hyvä elämänlaatu. Omahoidon to-
teuttaminen vaatii henkistä jaksamista, kärsivälli-
syyttä ja huolellisuutta. Diabeetikko tarvitsee 
hoitohenkilökunnalta jatkuvaa tukea ja omahoi-
don edellytysten turvaamista. Monipuolinen 
hoidon ohjaus, toimiva hoitoketju ja hoitotulos-
ten säännöllinen seuranta ja arviointi diabetes-
tiimissä ovat tärkeitä (2).  

Omaseurantaa ja omahoitoa koskeva  
tutkimus Diabro-projektissa  
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Oulun 
eteläisen alueen diabeetikoiden omahoidon ja 
omaseurannan toteutumista. Yksityiskohtaiset 
tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

1. Miten diabeetikko toteuttaa  
omahoidon ja omaseurannan? 

2. Miten diabeetikko itse käyttää  
omaseurannan tuloksia hyväkseen? 

3. Mikä on diabetesta sairastavan näke-
mys siitä, miten hoitohenkilökunta 
hyödyntää diabeetikoiden omaseuran-
taa omahoidon tukemisessa? 

 

Aineiston keruu ja analyysi 
 
Kysely lähetettiin 1427:lle Oulun eteläisen alu-
een 18 - 70-vuotiaalle diabeetikolle, ja vastauk-
sia saatiin 1065 (75 %). Lopullisessa analyysissä 
oli mukana 1062 diabeetikon vastauslomake, 
kun kolme lomaketta jouduttiin hylkäämään 
vastausten puutteellisuuden ja epäselvien mer-
kintöjen vuoksi. Kysely toteutettiin kesä- ja lo-
kakuun 2001 välisenä aikana. Aineisto analysoi-
tiin SPSS 10.0 for Windows-ohjelmalla.  
 

Tulokset 
 
Tyypin 1 diabetesta sairasti 15 % (142) ja tyypin 
2 diabetesta 69 % (669) vastaajista. Heikentynyt 
sokerinsieto (IGT) oli 4 %:lla (42) vastaajista ja 
12 % (113) ei tiennyt diabetestyyppiään. 96 
henkilöä jätti kysymyksen vastaamatta. Kyselyyn 
vastanneista suurimmalla osalla oli tablettihoito, 
ruokavaliohoito oli lähes 30 %:lla ja yhdistelmä-
hoitoisia oli vähiten (taulukko 13).  

Taulukko 13. Diabeetikoiden määrä hoitomuodon mukaan (n = 975) 
 
Hoitomuoto Diabeetikoiden määrä 

n                                  % 
Ruokavaliohoito 
Tablettihoito 
Yhdistelmähoito 
Insuliinihoito 

271 
345 
164 
195 

28 
35 
17 
20 

Yhteensä 975 100 
 



 
 

Hoitotasapaino 
 
Kyselyyn osallistuneiden potilaiden ilmoittamien 
GHbA1c-arvojen keskiarvo oli tyypin 1 diabeeti-
koilla 8,1 % (mediaani 8,0 %), tyypin 2 diabe-
testa sairastavilla 7,3 % (mediaani 6,9 %), 6,0 % 
(mediaani 5,8 %) niillä, joilla oli heikentynyt 
sokerinsieto sekä 6,6 % (mediaani 6,3 %) niillä, 
jotka eivät tienneet diabetestyyppiään. GHbA1c 
oli hyvä 33 %:lla, kohtalainen 41 %:lla ja huono 
26 %:lla tyypin 1 diabeetikoista. Tyypin 2 dia-
betesta sairastavista sen sijaan 52 %:lla GHbA1c 
oli hyvä, 33 %:lla kohtalainen ja 15 %:lla huo-
no.  
 
Verensokerimittari oli 64 %:lla (675) diabeeti-
koista. Tieto puuttui 15 diabeetikolta. Lähes 
kaikilla tyypin 1 diabeetikoilla, noin 70 %:lla 

tyypin 2 diabeetikoista ja noin 17 %:lla niistä, 
joilla oli heikentynyt sokerinsieto, oli verensoke-
rimittari. Lisäksi 39 %:lla niistä, jotka eivät tien-
neet diabetestyyppiään, oli verensokerimittari. 
 
Yhtä lukuun ottamatta kaikilla insuliinihoitoisilla 
ja 95 %:lla yhdistelmähoitoisista, 69 %:lla tablet-
tihoitoista sekä 23 %:lla ruokavaliohoitoista dia-
beetikoista oli verensokerimittari käytössään. 
Verensokerimittauksia teki yleensä joka päivä 
173 diabeetikkoa (taulukko 14), ja kahdeksan 
diabeetikkoa ei mitannut koskaan verensokeri-
aan. Tieto verensokerin mittaustiheydestä puut-
tui 398 diabeetikolta. Seuraavat tulokset koske-
vat niitä diabeetikoita, joilla oli verensokerimit-
tari käytössään. Verensokerin mittaustiheys dia-
betestyypin ja hoitomuodon mukaan on esitetty 
taulukossa 15.  

 

Taulukko 14. Yleensä päivittäin verensokerimittauksen tekevien diabeetikoiden  
määrä ja mittausten lukumäärä (n=173) 

 
Verensokerimittausten 
lukumäärä päivässä 

Diabeetikoiden määrä 
n                                   % 

1 
2 - 3 
4 - 5 
6 - 7 
8 - 9 
≥10 

28 
90 
43 
10 
1 
1 

16 
52 
25 
6 
1 
1 

 

Taulukko 15. Verensokerin mittaustiheys diabetestyypin ja hoitomuodon mukaan* 
 
Diabetestyyppi Hoitomuoto Mittaustiheys  

% (n) 
  Päivittäin 

 
Viikoittain Kuukausittain Ei lainkaan 

Tyyppi 1 Insuliini 54 (70) 26 (33) 19 (24) 2 (2) 
Tyyppi 2 Ruokavalio 5 (2) 41 (16) 49 (19) 5 (2) 
 Tabletti 11 (23) 57 (118) 33 (68) 0 (0) 
 Yhdistelmähoito 28 (38) 53 (72) 19 (26) 1 (1) 
 Insuliini 48 (25) 39 (20) 14 (7) 0 (0) 
* Luvuista puuttuvat ne vastaajat, jotka eivät tienneet diabetestyyppiään tai hoitomuotoaan. 
 



 
 

Hyvässä hoitotasapainossa olevista tyypin 1 dia-
beetikoista 61 % mittasi verensokeriaan päivit-
täin, kohtalaisessa tasapainossa olevista 52 % ja 
huonossa tasapainossa olevista 44 %. Tyypin 2 
diabeetikoilla vastaavaa yhteyttä ei ollut. 
74 % (494) diabeetikoista tallensi verensokeri-
mittaustuloksen seurantavihkoon, 8 %:lla (55) 
diabeetikoista taas verensokerimittari tallensi 
mittaustuloksen. 1 % (9, 10) diabeetikoista purki 
tuloksen tietokoneelle, 2 %:lla (11) diabeteshoi-
taja purki mittaustuloksen ja 15 % (99) diabeeti-
koista ei kirjannut mittaustuloksia mihinkään. 12 
% tyypin 2 diabeetikoista jätti kirjaamatta mitta-
ustuloksensa (15 % ruokavaliohoitoisista, mutta 
vain 7 % insuliinihoitoisista). Vastaavasti 17 % 
tyypin 1 diabeetikoista ei kirjannut mittaustulok-
siaan. 
 

Taulukossa 16 on esitetty diabeetikoiden arvio 
siitä, kuinka usein lääkäri tai diabeteshoitaja ky-
syy kotimittausten tuloksia vastaanotolla. Sekä 
hoitaja (87 %) että lääkäri (73 %) kysyivät jokai-
sella käynnillä kotimittausten tuloksia useimmin 
insuliinihoitoisilta diabeetikoilta. Diabeetikoista 
lähes 90 % oli hyödyntänyt verensokerimittaus-
tuloksiaan insuliinihoidon annostelussa, noin 80 
% tablettihoidon annostelussa, melkein 70 % 
ruokavalion toteuttamisessa ja lähes 60 % lii-
kunnassa. Noin 85 % diabeetikoista koki, että 
lääkäri tai diabeteshoitaja oli hyödyntänyt ve-
rensokerin kotimittausten tuloksia diabeetikoi-
den insuliinihoidon annostelussa, noin puolella 
tablettihoidon annostelussa, ruokavaliohoidon 
toteuttamisessa noin neljänneksellä ja liikunta-
tottumusten ohjauksessa lähes 40 %:lla (tauluk-
ko 17).  

 

Taulukko 16. Kotimittaustulosten kysyminen vastaanottotilanteessa diabeetikoiden arvioimana 
 

Lääkäri / diabeteshoitaja kysyy kotimittausten tuloksia  
Joka käynnillä 

% 
(n) 

Silloin tällöin 
% 
(n) 

Ei koskaan 
% 
(n) 

Lääkäri kysyy 62 
(376) 

26 
(158) 

12 
(70) 

Diabeteshoitaja kysyy 83 
(518) 

13 
(81) 

4 
(29) 

 

Taulukko 17.  Potilaiden mielipiteet siitä, miten hän itse ja hoitaja/lääkäri hyödynsi  
kotiverensokerimittaustuloksia (n = 1062) 

 
Verensokerimittaustulosten hyödyntäminen 

Insuliinihoidon 
annostelussa 

% 
(n) 

Tablettihoidon  
annostelussa 

% 
(n) 

Ruokavalion  
toteuttamisessa 

% 
(n) 

Liikunnassa 
 

% 
(n) 

 

kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei 
Diabeetikko 
itse 

88 
(300) 

13 
(43) 

21 
(79) 

79 
(305) 

68 
(445) 

33 
(214) 

60 
(392) 

41 
(267) 

Lääkäri/ hoi-
taja 

86 
(281) 

14 
(47) 

55 
(197) 

45 
(162) 

45 
(278) 

55 
(338) 

38 
(236) 

62 
(380) 

 



 
 

Taulukko 18. Potilaiden mielipiteet siitä, miten hoitaja/lääkäri hyödynsi verensokerin   
  kotimittaustuloksia GHbA1c:n mukaan 
 

Verensokerimittaustulosten hyödyntäminen GHbA1c

Insuliinihoidon 
annostelussa 

% 
(n) 

Tablettihoidon 
annostelussa 

% 
(n) 

Ruokavalio- 
ohjauksessa 

% 
(n) 

Liikunta- 
ohjauksessa 

% 
(n) 

 kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei 
Hyvä 85 

(56) 
15 
(10) 

56 
(40) 

44 
(32) 

45 
(59) 

55 
(72) 

37 
(49) 

63 
(82) 

Kohta-
lainen 

88 
(75) 

12 
(10) 

58 
(41) 

42 
(30) 

48 
(65) 

52 
(70) 

42 
(56) 

59 
(79) 

Huono 93 
(53) 

7 
(4) 

56 
(18) 

44 
(14) 

36 
(25) 

64 
(44) 

30 
(21) 

70 
(48) 

 
Mitä huonompi oli GHbA1c, sitä useammin lää-
kärin tai hoitajan koettiin hyödyntävän verenso-
keriarvojen kotimittaustuloksia insuliinihoidon 
annosteluohjeissa, mutta sitä harvemmin ruoka-
valio- ja liikuntaohjauksessa (taulukko 18). Dia-
beetikoista 17 %:n (104) mielestä verensoke-
riarvoja olisi hyödyllistä tarkastella seurantakäyn-
tien välillä usein, 49 %:n mielestä (300) silloin 
tällöin ja 34 %:n (212) mielestä se ei olisi tar-
peen ollenkaan. 

Verenpaineen seuranta 
 
Kysymykseen vastanneista diabeetikoista oli ve-
renpainemittari käytettävissä 35 %:lla 
(355/1008). 4 % diabeetikoista, joilla oli veren-
painemittari käytössä, mittasi verenpaineensa 
joka päivä, 33 % viikoittain, 57 % kuukausittain 
ja 7 % ei lainkaan. Viikoittain mittaavista 82 % 
mittasi verenpainettaan 1 - 2 kertaa viikossa ja 
18 % mittasi sitä 3 - 4 kertaa viikossa. Kuukau-
sittain mittaavista 83 % mittasi 1 - 2 kertaa, 15 
% mittasi 3 - 4 kertaa ja 2 % yli viisi kertaa kuu-
kaudessa. Noin neljäsosa diabeetikoista hyödyn-
si verenpainemittaustuloksiaan jatkamalla ve-
renpaineen seurantaa, noin 17 % liikuntatottu-
muksissaan, noin 13 % ruokavaliossaan ja lähes 
viidennes ei hyödyntänyt tuloksia mitenkään.  
 
Noin kolmasosa diabeetikoista koki, että lääkä-
ri/hoitaja hyödynsi verenpaineen mittaustuloksia 
seuraamalla ja vertaamalla tuloksia. Vajaa vii-
desosa koki, että tuloksia hyödynnettiin lääke-
muutoksia tehtäessä ja noin viidesosan mielestä 
mittaustuloksia ei hyödynnetty lainkaan.   

Painon seuranta 
 
Omaseurantakyselyyn vastanneilla tyypin 1 dia-
betesta sairastavilla BMI:n keskiarvo oli 25 
kg/m2 ja tyypin 2 diabeetikoilla 30 kg/m2. BMI 
oli korkeintaan 25 kg/m2 61 %:lla tyypin 1 ja 15 
%:lla tyypin 2 diabeetikoista. Lievä lihavuus oli 
33 %:lla tyypin 1 ja 42 %:lla tyypin 2 diabetesta 
sairastavista. Tyypin 1 diabeetikoista 4 %:lla ja 
tyypin 2 diabeetikoista 31 %:lla oli merkittävä 
lihavuus. Vähintään vaikeasti lihavia oli 1 % tyy-
pin 1 diabeetikoista ja 13 % tyypin 2 diabeeti-
koista. 
 
Päivittäin itsensä punnitsi 10 %, viikoittain 39 % 
ja kuukausittain tai harvemmin 39 % diabeeti-
koista. Noin 4 % diabeetikoista ei punninnut 
itseään kotona ja noin 8 %:lla ei ollut henkilö-
vaakaa. Sairaalloisen lihavista noin 40 % seurasi 
painoaan vähintään viikoittain, kun taas lähes 
20 %:lla heistä ei ollut vaakaa käytössään. Myös 
merkittävästi ylipainoisista ja vaikeasti lihavista 
lähes puolet seurasi painoaan viikoittain ja noin 
35 % kuukausittain tai harvemmin.  
 
Eniten diabeetikot hyödynsivät punnitustuloksia 
pyrkiessään painon säätelyyn (22 %), liikunnassa 
(18 %) ja ruokavaliossaan (14 %). 18 % ei hyö-
dyntänyt mittaustuloksia mitenkään.  
 
 



 
 

Noin kolmasosa diabeetikoista koki, että hoita-
ja/lääkäri hyödynsi painon mittaustuloksia seu-
raamalla ja vertaamalla tuloksia. Vajaa viides-
osan mielestä punnitustuloksia hyödynnettiin 
lääkemuutoksissa ja hieman yli viidesosan mie-
lestä punnitustuloksia ei hyödynnetty lainkaan. 

Omaseuranta- ja omahoitokyselyn 
tulosten arviointia 
 
Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoilla oli hy-
vät edellytykset verensokerin mittaamiseen ko-
tona, sillä 2/3:lla tyypin 2 diabeetikoistakin oli 
verensokerimittari käytössään. Riippumatta dia-
betestyypistä noin puolet insuliinihoitoisista mit-
tasi verensokeriaan päivittäin. Tyypin 1 diabee-
tikoiden motivointia verensokerin kotimittauk-
seen tulisi tehostaa, koska pieni osa heistä mitta-
si verensokeriaan harvemmin kuin kerran viikos-
sa. Kaikkien insuliinihoitoisten diabeetikoiden 
kotimittauksissa olisi motivoimista: viidesosa 
mittasi vain kuukausittain. Vaikkei tyypin 2 dia-
beetikoilta yleensä edellytetä yhtä tiheää veren-
sokerin seurantaa kuin tyypin 1 diabeetikoilta, 
he mittasivat verensokeriaan lähes yhtä paljon.  
 
Noin 15 % diabeetikoista ei kirjannut kotimitta-
usten tuloksiaan mihinkään. Mittaustulosten kir-
jaamatta jättämisellä on merkitystä, jos hoito-
tasapaino on huono. Hoitomotivaation kannalta 

voi olla merkitystä sillä, että 12 % diabeetikoista 
koki, ettei lääkäri kysynyt koskaan kotimittauk-
sista. 
 
Diabeetikot hyödynsivät itse kotimittaustuloksi-
aan yllättävän paljon liikunnassa ja ruokavalion 
toteuttamisessa. He, joilla oli huono GHbA1c, 
hyödynsivät mittauksia muita enemmän insulii-
nihoidon toteuttamisessa. Liikunnassa ja ruoka-
valion toteuttamisessa he olisivat voineet hyö-
dyntää mittauksia enemmänkin. 
 
Huomattavan monella diabeetikolla oli veren-
painemittari kotona ja he myös seurasivat ve-
renpainettaan. Painoindeksitulokset olivat kyse-
lyssä samansuuntaiset kuin sairaskertomuksista 
kerätyssä aineistossakin. Edelleen tulisi kiinnittää 
erityistä huomiota merkittävästi, vaikeasti ja sai-
raalloisesti lihavien diabeetikoiden painonhallin-
taan. 
 
Diabeetikoille tehdyssä kyselytutkimuksessa hoi-
totasapaino näyttää hieman paremmalta kuin 
sairaskertomuksista kerätyssä aineistossa. Tämä 
johtunee siitä, että kysely rajattiin 18 - 70-
vuotiaisiin, eli vanhimmat ikäluokat puuttuvat 
siitä. Kyselyn vastausprosentti oli 75, joten on 
myös mahdollista, että osa huonossa hoitotasa-
painossa olleista jätti vastaamatta kyselyyn. 
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OmaHoito-palvelun taustaa 
 
OmaHoito-palvelu on ProWellness Oy:n tar-
joama ja ylläpitämä Internet-järjestelmä, joka 
otettiin projektialueelle käyttöön vuoden 2002 
alussa. 74 diabeetikkoa ryhtyi käyttämään sitä. 
Potilaan tekemien kotimittausten tulokset tallen-
tuvat verensokerimittarin muistiin, josta ne voi-
daan purkaa modeemin välityksellä Internetissä 
toimivaan OmaHoito-palveluun, josta hän voi 
myös itse tarkastella omia mittaustuloksiaan se-
kä lähettää viestejä hoitajalleen ja lääkärilleen. 
Myös hoitajat ja lääkärit voivat katsella Oma-
Hoito-palvelua käyttävien diabeetikoiden koti-
mittaustuloksia diabetestietojärjestelmän kautta. 
Hoitajat ja lääkärit voivat vastata diabeetikolta 
tulleisiin viesteihin web- tai tekstiviesteillä (15). 
 
OmaHoito-palvelua käyttäneille diabeetikoille 
tehtiin kaksi postikyselyä. Käyttöönoton alkuvai-
heessa kysyttiin odotuksista OmaHoito-palvelua 
kohtaan (liite 2). Vuoden 2002 lopussa kartoi-
tettiin diabeetikoiden käyttökokemuksia palve-
lusta (liite 3).  

Välineet 
 
ProWellness-tietojärjestelmä 
 
Alueellinen ProWellness-diabetestieto- 
järjestelmä tarjoaa potilasta koskevan tiedon 
kaikille hoitoon osallistuville reaaliaikaisesti. Tie-
tojärjestelmä koostuu kahdesta osasta: hoidon 
asiantuntijajärjestelmästä, jota käyttävät hoitajat 
ja lääkärit, sekä potilaan OmaHoito-palvelusta, 
johon on pääsy potilaalla ja hänen valtuuttamil-
laan henkilöillä. Diabetestietojärjestelmässä 
hyödynnetään Internet- ja mobiiliteknologiaa. 
Ohjelmistot rakennetaan noudattaen moniker-
rosarkkitehtuuria. Tietokantana järjestelmässä 
on Oracle (15). 
 
OmaHoito-palvelu on ProWellness Oy:n tar-
joama ja ylläpitämä Internet-järjestelmä, jossa 
tiedon kulku suojataan käyttäen SSL-salausta 
(Secure Socket Layer). Koska järjestelmässä ei 
käytetä henkilötunnuksia, mittaustuloksia ei 
voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.  

Kotimittaustulosten katselu 
 
Diabeetikko voi tarkastella lähettämiään kotimit-
taustuloksia OmaHoito-palvelusta useiden eri 
raporttien avulla. Raporttien havainnollistami-
seksi on käytetty värejä ja erilaisia graafisia ku-
vaajia. Lääkäri ja hoitaja pystyvät tarkastelemaan 
kotimittaustuloksia diabetestietojärjestelmänsä 
kautta. 
 
Kotipäiväkirjasta voi tarkastella ennen ja jälkeen 
aterioita mitattuja arvoja itse säädettävällä aika-
välillä. Tavoitearvojen ulkopuolella olevat arvot 
löytyvät helposti, sillä ne on merkitty eri värillä 
kuin tavoitetasolla olevat. Kotipäiväkirjan avulla 
voi myös tarkastella lääkityksen, ravinnon ja lii-
kunnan vaikutuksia verensokeritasapainoon. 
Yhdessä asiantuntijan kanssa diabeetikko oppii 
säätelemään lääkitystä, ruokavaliota ja liikunta-
tottumuksia oikeaan suuntaan (16). 
 
Vuorokausikuvaajassa verensokeriarvojen muu-
toksia voi seurata eri vuorokaudenaikoina ja 
löytää mahdolliset toistuvat poikkeamat tavoi-
tearvoista. Diabetespäiväkirjan yhteydessä voi 
tarkastella myös verenpainekorttia.  

Alkukysely OmaHoito-palvelun käyttäjille 
 
OmaHoito-palvelua käyttäneille 74 henkilölle 
tehtiin ensimmäinen kysely tammi–helmikuussa 
2002 (liite 2). Kysely koski heidän odotuksiaan 
palvelusta ja se suoritettiin postikyselynä. Vas-
taamattomille lähetettiin uusintakysely. Kyselyyn 
vastasi 55 henkilöä (73 %), joista 38 % (n=21) 
oli naisia ja 62 % (n=34) miehiä.  

Vastaajien ikäjakauma 

Iältään vastaajat olivat 18–76-vuotiaita. Vastaa-
jien keski-ikä oli 51 vuotta (mediaani 55 vuotta). 
Vastaajista 11 % oli 18–30-vuotiaita, 18 % oli 
31–40-vuotiaita, 11 % oli 41–50-vuotiaita, 31 % 
oli 51–60-vuotiaita ja 29 % oli yli 60-vuotiaita.  



 
 

Vastaajien diabetestyyppi 
 
36 % kyselyyn vastanneista sairasti tyypin 1 dia-
betesta, 60 % tyypin 2 diabetesta ja 4 % muun 
tyypin diabetesta. Hoitomuotona ruokavaliota 
käytti 4 %, tablettihoitoa 29 %, yhdistelmähoi-
toa 23 % ja insuliinihoitoa 44 %.  

Diabeteksen hoito 
 
Kyselyihin vastanneiden henkilöiden diabetek-
seen liittyvät hoitotavoitteet olivat hyvin saman-
suuntaisia. Hoitotavoitteeksi asetettiin yleisim-
min hyvä hoitotasapaino. Sokeritasapainon toi-
vottiin palautuvan normaalitasolle liikunnan, 
painonpudotuksen ja ruokavalion avulla. Muu-
tamien hoitotavoitteisiin kuului myös lääkkeiden 
käytön vähentäminen tai siirtyminen tabletti-
hoidosta ruokavaliohoitoon.  
 
Koetussa diabeteksen hoidon hallinnassa esiintyi 
vaihtelua. Yleensä koettiin hallittavan vain yksi 
tai korkeintaan kaksi diabeteksen hoitoon liitty-
vää perusasiaa. Toiset kokivat hallitsevansa lii-
kunnan, toiset lääkityksen, ruokavalion, mitta-
ukset tai pistokset. Monet kokivat hallitsevansa 
asiat teoriassa, mutta käytännön toteutus tuotti 
ongelmia esimerkiksi vuorotyön takia. Monet 
kokivat hallitsevansa vähän kaikkea, mutta eivät 
mitään täydellisesti. 
 
Diabeteksen omahoidossa koettiin monenlaisia 
ongelmia. Yleisimmiksi ongelmiksi koettiin lii-
kunta, ruokavalio ja mittauksien epäsäännölli-
syys. Monet kokivat myös motivaation puutetta. 
Esiin nousi myös epätietoisuus siitä, milloin lää-
käriin ja hoitajaan täytyy ottaa yhteyttä. 
 
Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut ehdottaa 
ratkaisua ongelmiin. Niiden selvittämiseksi esi-
tettiin kuitenkin muutamia ratkaisuvaihtoehtoja. 
Sellainen oli esimerkiksi kääntyminen diabe-
teshoitajan puoleen, joka voisi neuvoa ongelma-
tilanteissa. Liikunnan lisäys ja ruokavalion saa-
minen oikeaksi olivat myös monien mielestä  
 
 

 
keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Vastauksista 
kävi myös ilmi joidenkin henkilöiden halukkuus 
erilaisiin koulutustilaisuuksiin, joissa kohtaisivat 
lääkärit, hoitajat ja diabeetikot. 
 
 
Kyselyssä tiedusteltiin myös ulkopuolisen tuen 
tarvetta diabeteksen hoidossa. Kysymykseen oli 
vastannut vain 49 % (n = 27) vastaajista. Eniten 
ulkopuolista apua koettiin tarvittavan ruokavali-
on suunnittelussa. Toisilta ihmisiltä saatava hen-
kinen tuki ja kannustus koettiin myös tärkeäksi 
diabeteksen hoidossa. 

OmaHoito-palvelun käyttö 
 
Syyt lähteä kokeilemaan OmaHoito-palvelua 
vaihtelivat. Vastauksista keskeisimmiksi syiksi 
nousivat sokeritasapainon seuraaminen, oma-
hoitoon motivoituminen ja mielenkiinto kokeilla 
uutta. Useiden henkilöiden vastauksista kävi 
ilmi, että hoitaja oli ehdottanut OmaHoito-
palvelun kokeilua. OmaHoito-palvelun odotet-
tiin edesauttavan hoitotasapainon saavuttamista, 
pysymistä hoidossa ajan tasalla, säännöllistä seu-
rantaa, yhteydenpidon helpottumista, käyntiker-
tojen vähentymistä ja hoito-ohjeiden saamista.  
 
Suurin osa kyselyyn vastanneista aikoi jatkossa 
olla yhteydessä diabeteshoitajaan ja lääkäriin 
vastaanottokäynneillä (n = 44) ja puhelimitse (n 
= 22). Kymmenen vastanneista aikoi käyttää 
myös sähköpostia, kuusi web-viestejä ja yksi 
henkilö tekstiviestejä. Kyselyyn vastanneista 76 
%:lla oli mahdollisuus katsella kotimittaustulok-
siaan Internetistä. Internetin käytön mahdolli-
suuden korkea prosenttiosuus johtunee suuresta 
nuorten henkilöiden osuudesta. Taulukosta 19 
nähdään, että yli 60-vuotiaista vain 63 %:lla oli 
mahdollisuus Internetin käyttöön, kun taas kai-
killa 18–30-vuotialla oli Internetin käyttömah-
dollisuus. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta kaik-
ki, joilla oli mahdollisuus kotimittaustulosten 
katseluun Internetin välityksellä, aikoivat myös 
katsella lähettämiään tuloksia sieltä. 

 
 
 
 



 
 

Taulukko 19.  OmaHoito-palvelun tulosten katselumahdollisuus Internetistä (n=55) 
 

Ikä (vuotta) 
% 
(n) 

 
Katselu- 
mahdollisuus 

18 - 30 31 - 40 41 – 50 51 – 60 yli 60 

 
Yhteensä 

Kyllä 
 

100  
(6) 

80 
(8) 

67 
(4) 

82 
(14) 

63 
(10) 

76 
(42) 

Ei 
 

0  
(0) 

20 
(2) 

33 
(2) 

18 
(3) 

38 
(6) 

24 
(13) 

Yhteensä 100 
(6) 

100 
(10) 

100 
(6) 

100 
(17) 

100 
(16) 

100 
(55) 

 

Loppukysely 
 
Loppukysely tehtiin loka–marraskuussa 2002 
(liite 3). Kyselyn avulla haluttiin kerätä  
OmaHoito-palvelun käyttäjien kokemuksia ja 
kartoittaa palvelun käytön mahdollisia hyötyjä ja 
haittoja. Kysely suoritettiin postikyselynä ja vas-
taamattomille lähetettiin uusintakysely. Kyselyyn 
vastasi 55 henkilöä (73 %), joista 42 % oli naisia 
ja 58 % miehiä.  

Vastaajien ikäjakauma 
 
Vastaajien keski-ikä oli 51 vuotta (mediaani 56). 
18–30-vuotiaita oli 9 %, 31–40-vuotiaita 20 %, 
41–50-vuotiaita 15 %, 51–60-vuotiaita 27 % ja 
yli 60–vuotiaita 29 %.  

Vastaajien diabetestyyppi 
 
Kyselyyn vastanneista henkilöistä 44 % sairasti 
tyypin 1 diabetesta, 53 % tyypin 2 diabetesta ja 
3 % muun tyypin diabetesta. Ruokavaliota hoi-
tomuotona käytti 2 %, tablettihoitoa 29 %, yh-
distelmähoitoa 20 % ja insuliinihoitoa 49 % ky-
selyyn vastanneista.  

Kotimittaukset 
 
35 % kyselyyn vastanneista teki 1–5 verensoke-
rimittausta viikossa, 37 % teki 6–10 mittausta, 
13 % teki 11–15 mittausta, 2 % teki 16–20 mit-
tausta ja 13 % teki yli 20 mittausta viikossa. 23 
% vastaajista lähetti kotimittaustuloksensa 
OmaHoito-palveluun keskimäärin kaksi kertaa 
kuukaudessa, 71 % kerran kuukaudessa ja 6 % 
vastaajista lähetti tulokset harvemmin kuin  

 
 
kerran kuukaudessa. Verensokerimittausten lä-
hetys modeemin avulla oli onnistunut 56 %:lla 
aina, 32 %:lla useimmiten ja 11 %:lla harvoin. 
Vain yhdellä henkilöllä tulosten lähetys ei ollut 
onnistunut koskaan. Ongelmia oli verkkoyhtey-
dessä ja modeemeissa. 
 
Internetin kautta OmaHoito-palvelusta tuloksi-
aan oli katsellut 69 % vastaajista. 12 % vastaajis-
ta ilmoitti, ettei ole katsellut tuloksiaan, vaikka 
heillä oli siihen mahdollisuus. Internetin käyt-
töön ei ollut mahdollisuutta 18 %:lla vastanneis-
ta. Terveyskeskuksissa kotimittaustuloksia Oma-
Hoito-palvelusta oli tulostettu 45 %:lle vastan-
neista. Tuloksiaan Internetin kautta katselleet tai 
niitä tulostettuna terveyskeskuksesta saaneet 
olivat sitä mieltä, että OmaHoito-palvelusta 
nähtävät kuviot (vuorokausikuvaaja, ympyrädia-
grammit) ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Oma-
hoidon suunnittelun ja toteutuksen kannalta 
kuvioista oli ollut hyötyä 73 %:lle vastanneista. 
Kuvioista on koettu hyötyä verensokeriarvojen 
seurannassa, koska niistä näki helposti muutok-
sia edellyttävät verensokeriarvojen heilahdukset. 
Kuvioista koettiin saatavan myös selkeämmän 
kokonaiskuvan omasta hoitotasapainosta kuin 
pelkistä numeroista. 
 
93 % vastanneista koki, ettei OmaHoito-
palvelun käytöstä ole ollut minkäänlaista haittaa. 
Haittaa palvelun käytöstä oli ollut 7 %:lle vas-
tanneista. Haittana pidettiin järjestelmän jous-
tamattomuutta, joka edellytti säännöllistä ruo-
kailurytmiä. OmaHoito-palvelusta koettiin myös 
aiheutuvan paineita tavoitteiden saavuttamisek-
si. Haittana pidettiin myös perinteisen omaseu-
rantavihkon täyttämisen pois jäämistä. 



 
 

Monien vastaajien mielestä mittausaikataulut 
vaativat OmaHoito-palvelussa kehittämistä. Päi-
värytmi ei ole joka päivä samanlainen, joten 
kellonajat koettiin liian rajoittaviksi. Tulosten 
hyödyntämiseksi omien kommenttien saaminen 
mukaan mittaustuloksiin koettiin tarpeelliseksi. 
Tekniikan toimintavarmuuteen tulisi myös kiin-
nittää huomiota. 
 
69 % vastanneista oli saanut hoito-ohjeita ja pa-
lautetta diabeteshoitajalta tai lääkäriltä. Yli puo-
let sai palautetta ja hoito-ohjeita säännöllisesti. 
Näistä puolet sai palautetta vähintään kerran ja 
puolet vähintään kolme kertaa kuukaudessa. 
Loput saivat palautetta ja hoito-ohjeita satunnai-
sesti, keskimäärin muutamia kertoja vuodessa. 
Hoito-ohjeita ja palautetta sai web-viesteillä 11 
% vastaajista, tekstiviesteillä 40 %, puhelimitse 
24 %, henkilökohtaisesti 55 % ja kirjallisesti 9 %. 
Palaute sisälsi tyypillisesti tietoa tuloksista ja oh-
jeita ruokavaliosta, liikunnasta ja lääkityksestä 
sekä kannustusta.  
 

OmaHoito-palvelun käyttöönoton jälkeen vain 
6 % vastanneista oli käynyt useammin diabe-
teshoitajan/lääkärin vastaanotolla kuin ennen 
palvelun käyttöönottoa. 56 % ilmoitti käyneensä 
vastaanotoilla yhtä usein kuin ennenkin. Vas-
taanottokäynnit olivat harventuneet 39 %:lla 
OmaHoito-palvelun käyttäjistä. 
 
Yhteydenotoissa ryhdyttiin käyttämään puhelin-
kontaktien lisäksi tekstiviestejä ja sähköpostia. 
Suurimmalla osalla OmaHoito-palvelun käyttä-
jistä ei kuitenkaan ollut tapahtunut muutoksia 
yhteydenottotavoissa. 
 
OmaHoito-palveluun kohdistuneista odotuksista 
toteutuivat tulosten lähetyksen helppous pape-
rikirjauksen jäätyä pois, omahoidon tarkkailun 
ja seurannan parantuminen sekä kokonaisuu-
den helpompi hahmottaminen pitkältäkin aika-
väliltä. OmaHoito-palvelun käyttö ei vastannut 
odotuksia yhteydenpidon ja koulutuksen osalta.  
 
Palautetta koettiin saadun liian vähän, jolloin 
lähetettyä tietoa ei uskottu seuratun. OmaHoi-
to-palvelun kaavamaisuus ja joustamattomuus 
eivät vastanneet käyttäjien odotuksia. Tämä tuli 
erittäin hyvin ilmi erään vastaajan kommentista: 
”Diabeetikko, jonka jokainen päivä on aikatau-
lultaan erilainen, ei hyödy tästä paljoakaan, sillä 

tänään klo 16.00 saattaa olla ennen lounasta 
mutta huomenna se voi olla päivällisen jäl-
keen!” 
 

OmaHoito-palvelun arviointia 
 
OmaHoito-palvelun käyttö paransi huomatta-
vasti omahoidon tarkkailua. Tämä johtunee suu-
relta osin siitä, että tuloksista saatavat graafiset 
kuviot antavat paremman kuvan verensokeriar-
voista kuin pelkkä paperiseuranta. Se motivoi 
diabeetikkoa seuraamaan paremmin kotimit-
taustuloksiaan. Käyntikerrat diabetesvastaanotol-
la harventuivat huomattavalla osalla (39 %) 
OmaHoito-palvelun käyttäjistä. 
 
Tällaisia järjestelmiä käytettäessä olisi varmistet-
tava yhteydenpito ja koulutus sekä palautteen 
antaminen. 31 % vastanneista ei ollut saanut 
hoito-ohjeita tai palautetta diabeteshoitajalta tai 
lääkäriltä. Omahoito-palvelun käyttöön saatu 
koulutus koettiin puutteelliseksi. Tämä johtunee 
mukana olleiden henkilöiden ikäjakaumasta, 
sillä vastaajista noin 60 % oli yli 50-vuotiaita. 
Osa olisi tarvinnut enemmän tietokoneen käy-
tön peruskoulutusta. 
 
Hoito-ohjeita ja palautetta tuloksista oli saatu 
edelleen eniten perinteisillä tavoilla: henkilö-
kohtaisesti ja puhelimitse. Uudet yhteydenpi-
tomuodot (web- ja tekstiviestit) eivät saavutta-
neet niin suurta suosiota kuin olisi ehkä voinut 
odottaa. Tämäkin selittynee osittain sillä, että yli 
50-vuotiaiden osuus oli hyvin suuri. 
 
Suurimmaksi ongelmaksi OmaHoito-palvelussa 
koettiin sen kaavamaisuus ja joustamattomuus, 
koska mittausten kelloajat olivat liian rajoittavia. 
Mittauksiin liitettävät omat kommentit voisivat 
auttaa tulosten parempaa hyödyntämistä. Ve-
rensokeriarvojen lisäksi toivottiin voitavan lisätä 
mukaan myös insuliinin ja hiilihydraattien mää-
riä. OmaHoito-palvelun kehittämistä koskevista 
vastauksista kävi myös ilmi palvelun web-sivujen 
latautumisen hitaus. Tämä ongelma johtui käyt-
täjien omista laitteista ja yhteyksistä. 
 
Diabeetikoiden määrän on tulevaisuudessa en-
nustettu kasvavan, jolloin myös diabeteksesta 
aiheutuvat hoidon kustannukset nousevat. Jär-
jestelmää käyttävän diabeetikon saattaa olla 



 
 

mahdollista saavuttaa parempi hoitotasapaino 
vähemmillä vastaanottokäynneillä. OmaHoito-
palvelun avulla on mahdollista luoda nykyistä 
laajempi kokonaiskuva potilaan senhetkisestä 
tilanteesta ja hoitohistoriasta. 

OmaHoito-palvelun käyttöönotto lisää hoito-
henkilökunnan ja etenkin iäkkäiden potilaiden 
koulutuksen tarvetta. Myös hoitohenkilökunnan 
tulee sitoutua aktiivisesti pitämään yhteyttä poti-
laaseen, jotta potilas kokee tietojaan seurattavan 
ja hän motivoituu omahoitoon. 

 
 



 
 

5  DIABETESTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 
 

Johanna Niku, Liisa Hiltunen, Mauri Laakso, Heli Alakangas 

Terveydenhuoltohenkilöstön odotukset 
 
Syksyllä 2001 Diabro-projektin toimijoilta kysyt-
tiin heidän odotuksistaan projektista ja diabetes-
tietojärjestelmästä (liite 4). Kysely tehtiin siinä 
vaiheessa, kun diabetestietojärjestelmä oli ollut 
käytössä 1 - 3 kuukautta. Vastaajia oli yhteensä 
28, joista 17 oli terveydenhoitajia tai sairaanhoi-
tajia, kymmenen diabeteksen hoidosta vastaavia 
lääkäreitä ja yksi muuhun ammattiryhmään kuu-
luva. Diabetestyötä henkilöt olivat tehneet puo-
lesta vuodesta 27 vuoteen. 
 
Potilaskertomusjärjestelmänä oli Effica kymme-
nellä hoitajalla ja kahdeksalla lääkärillä. Kolmel-
la hoitajalla oli Pegasos ja yhdellä lääkärillä Kun-
toMaster. Kahdella hoitajalla ja yhdellä lääkärillä 
ei ollut mitään potilaskertomusjärjestelmää käy-
tössään. ProWellness-diabetestietojärjestelmä oli 
käytössä 17 hoitajalla ja neljällä lääkärillä. Se 
puuttui kuudelta lääkäriltä. 
 
Kuudella hoitajalla ja kahdella lääkärillä oli 
mahdollisuus keskustella potilaidensa kanssa 
sähköpostin välityksellä diabeteksen hoidosta. 
Tätä mahdollisuutta eivät pystyneet tarjoamaan 
kahdeksan hoitajaa, seitsemän lääkäriä ja yksi 
muuta ammattiryhmää edustava. Kolme hoita-
jaa ja yksi lääkäri pystyivät vastaanottamaan ve-
rensokerin kotimittaustuloksia Internetin välityk-
sellä. Tuloksia ei voinut vastaanottaa 11 hoita-
jaa, kahdeksan lääkäriä ja yksi muun ammatti-
ryhmän edustaja. 15 hoitajaa ja viisi lääkäriä piti 
tällaisia mahdollisuuksia hyödyllisenä. Vain yksi 
lääkäri ei pitänyt näitä hyödyllisinä. 
 
Näillä yhteydenpitomahdollisuuksilla nähtiin 
useita hyötyjä: viisi hoitajaa arvioi tiedonkulun 
helpottuvan, joidenkin mielestä puhelinliikenne 
saattaisi vähentyä (n = 2), diabeetikon ei tarvit-
sisi tehdä merkintöjä mittauksistaan vihkoon, 
mikä helpottaisi elämää (n = 2) ja joustavuus 
lisääntyisi uusien mahdollisuuksien myötä (n = 
4), kun tiedon hyväksikäyttö ei ole sidottu tark-
kaan aikaan. Seurannan uskottiin myös tehostu-
van uusien yhteydenpitomahdollisuuksien myö-
tä (n = 2). Yhden hoitajan mielestä tämä voisi  
 

 
vähentää kontrollikäyntien määrää joissakin ti-
lanteissa.  
 
Lääkärit näkivät verensokerimittaustulosten lä-
hettämisen etuna muun muassa sen, että lääki-
tykseen pystyy tekemään tarvittaessa nopeasti 
muutoksia (n = 2), seuranta voisi tehostua, pu-
helut mahdollisesti vähenisivät ja ohjaus voisi 
toteutua paremmin (n = 3). Kaksi lääkäriä ei 
kokenut uusia mahdollisuuksia hyötyinä nykyi-
sessä henkilöstöresurssitilanteessa. 
 
Hoitajat näkivät uusien yhteydenpitomahdolli-
suuksien vaikuttavan työnsä sisältöön monin eri 
tavoin: uudet yhteydenpitotavat lisäisivät toimis-
totyötä (n = 2), vaatisivat työjärjestelyjä (n = 1), 
lisäisivät työtä (n = 1), mutta voisivat myös sääs-
tää aikaa (n=1). Neljän hoitajan mielestä uudet 
yhteydenpitotavat eivät vaikuttaisi työaikaan. 
Yksi hoitaja oli sitä mieltä, että tällaiseen ei ole 
mahdollisuutta nykyisen työajan puitteissa ja 
yksi ei osannut sanoa. Myös lääkärit näkivät uu-
sien yhteydenpitotapojen vaikuttavan työnsä 
sisältöön: ne lisäisivät toimistotyötä ja saattaisi-
vat viedä aikaa jo entisestään vähäisistä vastaan-
ottoajoista (n = 4), työmäärä lisääntyisi (n = 2), 
puhelut saattaisivat vähentyä (n = 1) ja työaika 
muuttuisi epämääräiseksi (n = 1). Yhden lääkä-
rin mielestä tiedon määrä ei ole nytkään hallit-
tavissa. Yhden lääkärin mielestä vaikutusta työ-
ajan jakautumiseen ei olisi.  
 
Neljän hoitajan mielestä diabetestietojärjestel-
män hyötynä olisi alueellinen yhteiskäyttö: kaik-
ki tiedot löytyisivät samasta paikasta ja päällek-
käiset toiminnot vähenisivät, tiedonkulun para-
neminen olisi etu (n = 2), järjestelmä toimisi 
hyvänä seurantajärjestelmänä: tiedon kirjaami-
nen helpottuisi, kun tiedoille on omat kohtansa 
ja aikaisemmat tiedot on helposti löydettävissä 
(n = 6) ja tietojärjestelmä toimisi asiakkaalle 
havainnollistajana (n = 2). Yksi hoitaja piti tär-
keänä raporttien ja koosteiden saamista. Kaksi 
hoitajaa piti järjestelmän käytön esteenä sen 
monimutkaisuutta ja kahteen eri tietojärjestel-
mään kirjaamista (ns. kaksoiskirjaus).  
 



 
 

Lääkärit näkivät hyötyinä alueellisen yhteiskäy-
tön (n = 2) ja sen, että järjestelmä olisi hyvä 
seurantajärjestelmä (n = 1). Kolme lääkäriä ei 
osannut sanoa järjestelmän mahdollisia hyötyjä. 
Kaksi epäili järjestelmän hyötyjä omassa työssä. 
Kaksoiskirjaus esti järjestelmän käytön (n = 3). 
Muuhun ammattiryhmään kuuluvan henkilön 
mielestä järjestelmän hyötynä olisi se, että muut 
saavat tietää, mitä ohjeita ja hoitoja hän on an-
tanut. 
 
Kaksi hoitajaa näki ongelmaksi sen, että diabe-
testietojärjestelmä puuttui joistakin hoitopisteis-
tä. Lisäksi yhden hoitajan mielestä ohjelma on 
hidas käyttää ja yhden mielestä tiimityön toimi-
vuus on edellytys järjestelmän käytölle. Neljä 
lääkäriä piti kaksoiskirjausta esteenä järjestel-
män käytölle, viiden lääkärin mielestä ajan puu-
te on ongelma, yksi ei ”jaksanut uskoa” järjes-
telmän hyötyihin ja yksi ei osannut sanoa, koska 
ei tuntenut järjestelmää. 
  

Käyttökokemuksia diabetestieto- 
järjestelmästä 
 
Terveyskeskusten diabeteshoitajille ja diabetek-
sen hoidosta vastaaville lääkäreille tehtiin tam-
mi−maaliskuussa 2003 kysely projektiin, diabe-
testietojärjestelmään ja OmaHoito-palveluun 
liittyvistä kokemuksista (liite 5). Kyselyyn vastasi 
yhteensä 27 toimijaa, joista 18 oli terveydenhoi-
tajia tai sairaanhoitajia, seitsemän lääkäreitä ja 
kaksi edusti muita ammattiryhmiä. He olivat 
tehneet diabetestyötä 1 - 40 vuotta. 
 
Neljä terveyskeskuksien hoitajaa ilmoitti käyttä-
vänsä diabetestietojärjestelmää säännöllisesti 
jokaisen diabeetikon hoidossa. Kolme käytti jär-
jestelmää useimpien diabeetikoiden hoidossa ja 
seitsemän hoitajaa oli käyttänyt järjestelmää 
muutaman diabeetikon hoidossa. Kaksi hoitajaa 
ei ollut käyttänyt järjestelmää. Kaksi lääkäriä 
käytti järjestelmää useimpien diabeetikoiden 
hoidossa ja yksi oli käyttänyt muutaman diabee-
tikon hoidossa. Neljä lääkäriä ei ollut käyttänyt 
järjestelmää. Kuntoutuskoti Taukokankaalla kak-
si hoitajaa ja kaksi muuhun ammattiryhmään 
kuuluvaa käytti järjestelmää. 
 
Hoitajien mukaan diabetesjärjestelmän hyöty oli 
raportointimahdollisuus. Kuuden hoitajan mie-

lestä järjestelmästä saatavat raportit toimivat 
hoidon laadun seurantamittarina. Kolme hoita-
jaa koki järjestelmän hyötynä potilaiden kotimit-
taustulosten seurannan parantumisen. Kolmen 
hoitajan ja yhden lääkärin mielestä järjestelmän 
hyötynä oli tiedonsiirto eri yksiköiden kesken. 
Viiden hoitajan ja kolmen lääkärin mielestä dia-
betestietojärjestelmästä ei ollut hyötyä. Kaksi 
muuhun ammattiryhmään kuuluvaa koki, että 
järjestelmän avulla pystyi seuraamaan potilaan 
tilannetta hyvin ja dokumentoimaan seuranta-
tiedot helposti. 
 
Toimijoilta kysyttiin, kuinka diabetesjärjestelmää 
tulisi kehittää. Yhdeksän hoitajan mielestä dia-
betestietojärjestelmän tulisi olla yhteensopivam-
pi potilaskertomusjärjestelmän kanssa. Tietojen 
tulisi siirtyä ohjelmasta toiseen ja diabetesjärjes-
telmän tulisi olla kiinteä osa potilaskertomusjär-
jestelmää. Yhden hoitajan mielestä diabetesjär-
jestelmän lomakkeet olivat vaikeaselkoisia, kos-
ka niissä oli liikaa tekstiä. Kahden hoitajan mie-
lestä järjestelmään pääsyn tulisi olla nykyistä 
vaivattomampi ja järjestelmän nopeampi. Yh-
den mielestä järjestelmää tulisi kehittää hoidon 
seurannan osalta joustavammaksi ja toisen mie-
lestä järjestelmän käyttö tulisi keskittää yhdelle 
henkilölle, jolla olisi aikaa myös paneutua sii-
hen.  
 
Kaikkien vastanneiden lääkäreiden (n=4) mie-
lestä diabetesjärjestelmästä tulisi olla saumaton 
yhteys potilaskertomusjärjestelmään. Lisäksi yh-
den lääkärin mielestä diabetestietojärjestelmän 
rakenne ei ollut paras mahdollinen terveyskes-
kustyöhön. Kahden muuhun ammattiryhmään 
kuuluvan henkilön mielestä pääsyn diabetestie-
tojärjestelmään tulisi olla nopeampi. 
 
Diabetestietojärjestelmä jäi projektin jälkeen 
alueen terveyskeskusten, Oulaskankaan sairaa-
lan ja Kuntoutuskoti Taukokankaan käyttöön. 
Kaksi hoitajaa aikoi hyödyntää järjestelmää jo-
kapäiväisessä käytössä, kolme aikoi pyrkiä sen 
käytön tehostamiseen, neljä hoitajaa aikoi seu-
rata hoidon laatua raporttien avulla, yksi hoitaja 
aikoi pyrkiä potilastietojen rekisteröintiin ohjel-
man avulla ja kaksi aikoi hyödyntää järjestelmää 
tiedonkulussa terveyskeskusten ja muiden laitos-
ten välillä. Yksi hoitaja ei aikonut käyttää järjes-
telmää nykyistä enempää ja yksi ei tiennyt, 
kuinka aikoo hyödyntää järjestelmää.  



 
 

Lääkäreistä kaksi aikoi hyödyntää diabetestieto-
järjestelmää jatkossa, toinen aikoi entistä pa-
remmin päivittää statuslöydökset ja toinen seu-
rata hoidon laatua järjestelmään tallennettujen 
eri tietojen osalta. Kahden lääkärin mielestä jär-
jestelmän hyödyntäminen jatkossa riippuu yhte-
yksistä käytössä oleviin potilaskertomusjärjes-
telmiin ja yhden lääkärin mielestä hyödyntämi-
nen on ”suuri kysymysmerkki”. Yksi lääkäri ei 
tuntenut järjestelmää. Kaksi muuhun ammatti-
ryhmään kuuluvaa aikoi kirjata jatkossa asiak-
kaiden tietoja järjestelmään. 
 
Hoitajien ja lääkäreiden kokemukset mahdolli-
suudestaan vaikuttaa diabeetikon hoitotasapai-
noon vaihtelivat: osa piti niitä hyvinä ja osa taas 
erittäin rajallisina. Hoitajat kokivat roolinsa tie-
don antajana (n = 9), kannustajana (n = 6) ja 
motivoijana (n = 7). Lisäksi hoitaja antoi oma-
seurantavälineet (n = 1). Kaksi hoitajaa koki 
vaikuttamismahdollisuuksiensa vaihtelevan poti-
laan mukaan. Hoitosuhteen onnistuminen vai-
kutti hoitotasapainoon (n = 2). Raporttien avul-
la löytyvät entistä paremmin hoidon tehostami-
sen kohteet (n = 1). Yksi hoitaja koki omat dia-
betestietonsa heikoiksi.  
 
Lääkärit kokivat mahdollisuutensa vaikuttaa dia-
beetikon hoitotasapainoon keskimäärin kohta-
laisiksi. Potilaan hoitomotivaation ollessa hyvä 
vaikutusmahdollisuudet olivat hyvät (n = 4). 
Yksi lääkäri koki saaneensa asiakkaiden luotta-
muksen ja yhdellä lääkärillä taas oli muita hyviä 
kokemuksia. Yksi lääkäreistä koki mahdollisuu-
tensa vaikuttaa ”pienemmiksi kuin luulisi”.  
 

Kokemuksia OmaHoito-palvelun käytöstä 
 
Potilaidensa lähettämiä verensokerin kotimit-
taustuloksia OmaHoito-palvelun välityksellä oli 
saanut 14 hoitajaa ja kaksi lääkäriä. 13 hoitajaa 
ja kaksi lääkäriä oli katsellut tuloksia. Kaksi hoi-
tajaa ja viisi lääkäriä ilmoitti, etteivät potilaat 
olleet lähettäneet heille tuloksia. 
 
Tulosten katselun ja tarkastelun suunnitelmalli-
suus toteutui huonosti. Vain kaksi hoitajaa on-
nistui katselemaan potilaan kanssa tehdyn 
suunnitelman mukaisesti jokaisen potilaan tu-
lokset. Neljän hoitajan ja yhden lääkärin mieles-
tä suunnitelmallisuus toteutui suurimmalla osalla 

asiakkaista. Viisi hoitajaa ilmoitti, että tulosten 
katselu toteutui suunnitellusti noin puolella ja 
yksi hoitaja ja lääkäri, että se toteutui alle puo-
lella. Kysyttäessä syitä suunnitelmasta poik-
keamiseen seuraavia syitä nousi esille: tekniset 
ongelmat (asiakas ei saanut yhteyttä, järjestelmä 
ei hyväksynyt kirjautumista, yhteys oli hidas) tai 
asiakas ei ollut lähettänyt tuloksia. Kahden hoi-
tajan mielestä syynä suunnitelmasta poikkeami-
seen oli potilaan alhainen hoitomotivaatio. Hoi-
tajista johtuvia suunnitelmasta poikkeamisia oli-
vat unohdus (n = 1), työajan puute (n = 2) ja 
puutteellinen informaatio alkuvaiheessa (n = 1). 
 
Kaikki tuloksia katselleet 13 hoitajaa ja kaksi 
lääkäriä oli antanut potilaille palautetta Oma-
Hoito palveluun lähetetyistä mittaustuloksista. 
Hoitajat olivat antaneet palautetta web-viestinä 
(n = 8), tekstiviestinä (n = 7), puhelimitse (n = 
5), henkilökohtaisen käynnin yhteydessä (n = 7) 
sekä kirjallisesti paperilla (n = 1) ja sähköpostilla 
(n = 1). Molemmat lääkärit olivat antaneet pa-
lautetta henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. 
 
Yhdeksän hoitajaa ja yksi lääkäri oli kokenut 
OmaHoito-palvelun hyödyllisenä. Neljä hoitajaa 
oli kokenut OmaHoito-palvelun kannustavan ja 
motivoivan potilasta omahoitoon. Kolmen hoi-
tajan mielestä se oli aktivoinut potilaita kotimit-
tauksiin ja lääkityksen muutokset olivat onnistu-
neet helpommin. Kaksi hoitajaa oli kokenut 
hyötynä OmaHoito-palvelua käyttävien potilai-
den käyntien ja puhelinkontaktien harvenemi-
sen ja kaksi sen, ettei potilaan tarvitse kirjoittaa 
tuloksia vihkoon. Yhden lääkärin mielestä Oma-
Hoito-palvelu ”motivoi mittaamaan sokereita 
järjestelmällisemmin”. Yhden lääkärin ja yhden 
hoitajan mielestä OmaHoito-palvelusta ei ole 
ollut juurikaan hyötyä. 
 
Toimijoilta kysyttiin, miten OmaHoito-palvelua 
tulisi kehittää, jotta se hyödyttäisi entistä 
enemmän diabeetikoiden hoitoa. Neljän hoita-
jan mielestä ohjelmien ja yhteyksien tulisi toimia 
ja olla luotettavampia kuin tällä hetkellä. Neljä 
hoitajaa toivoi saavansa ilmoituksen, kun potilas 
on purkanut tuloksensa, ettei tarvitsisi erikseen 
käydä katsomassa mahdollisia saapuneita vieste-
jä. Kahden hoitajan mielestä järjestelmässä tulisi 
kellonaikojen sijaan käyttää päivä- ja ateriaryt-
mejä. Kahden hoitajan mielestä kaikilla hoitoon 
osallistuvilla tulisi olla järjestelmän käyttöoikeus. 



 
 

Kahden hoitajan mielestä tarvittaisiin enemmän 
diabeteshoitajan ja lääkärin välistä yhteistyötä 
OmaHoito-palvelun käytössä. Hoitajat toivoivat 
lisäksi seurantatulosten parempaa hyödyntämis-
tä (n = 1), tulosten katseluun ja viesteihin vas-
taamiseen tulisi erikseen järjestää aikaa (n = 1), 
tulosten purkamiseen tulisi olla myös muita 
vaihtoehtoja kuin modeemi (n = 1) ja potilaan 
tulisi voida kirjata omia huomioita ohjelmaan 
poikkeavien verensokeriarvojen rinnalle (n = 1). 
Yhden hoitajan mielestä potilaan motivointi on 
seurantaa suurempi ongelma.  
 
Myös kahden lääkärin mielestä järjestelmässä 
tulisi kellonaikojen sijaan käyttää päivä- ja ate-
riarytmejä. Lisäksi lääkäreiden mielestä vastaa-
minen tulisi organisoida paremmin (n = 1), tuli-
si varata aika, jolloin voisi omistautua asialle (n 
= 1) ja markkinointia pitäisi parantaa (n = 1).  
 

Käyttökokemusten arviointia 
 
Diabetestietojärjestelmän suurimpina hyötyinä 
nähtiin alueellinen yhteiskäyttö, tiedonkulun 
paraneminen ja järjestelmän toimiminen ha-
vainnollistajana asiakkaalle. Ongelmiksi nähtiin 
kaksoiskirjaus, diabetestietojärjestelmän puut-
tuminen joistakin hoitopisteistä sekä lääkäreillä 
korostuva ajan puute. Hankkeen loppuvaihees-
sa vain puolet diabeteshoitajista käytti diabetes-
tietojärjestelmää kaikkien tai useimpien diabee-
tikoiden hoidossa. Vain harva lääkäri (2/7) ryhtyi 
käyttämään järjestelmää aktiivisesti. Suurimpina 
hyötyinä nähtiin raportointimahdollisuus ja jär-
jestelmän toimiminen laadun seurantamittarina, 
kotimittaustulosten seurannan parantuminen 
sekä tiedonsiirto eri yksiköiden kesken.  
 
Ylivoimaisesti suurimmaksi kehittämistarpeeksi 
diabetestietojärjestelmässä nähtiin sen saaminen 
yhteensopivammaksi potilaskertomusjärjestel-
män kanssa. Muita kehittämistarpeita olivat jär-
jestelmän rakenteen kehittäminen, vaivatto-
mampi pääsy järjestelmään ja järjestelmän toi-
minnan nopeuttaminen. Suunnitelmat jatkokäy-
töstä hankkeen jälkeen olivat aika vähäisiä. 

Noin puolet (5/9) niistä diabeteshoitajista, jotka 
käyttivät järjestelmää projektin aikana, aikoi 
hyödyntää sitä jokapäiväisessä käytössä tai aina-
kin tehostaa sen käyttöä. Lisäksi järjestelmää 
aiottiin käyttää hoidon laadun seurannassa sekä 
tiedonkulussa eri laitosten välillä. Lääkäreistä 
vain ne kaksi, jotka käyttivät järjestelmää projek-
tin aikana, aikoivat hyödyntää sitä jatkossakin. 
Keskeisenä edellytyksenä järjestelmän käytölle 
nähtiin, että yhteydet potilaskertomusjärjestel-
miin saadaan kuntoon. 
 
Projektin alussa suurimmalla osalla hoitajista ja 
lääkäreistä ei ollut mahdollisuutta ottaa vastaan 
verensokerituloksia Internetin välityksellä. Kui-
tenkin valtaosa hoitajista ja puolet lääkäreistä 
piti tällaisia mahdollisuuksia hyödyllisinä. Suu-
rimpina odotuksina olivat tiedonkulun parane-
minen, puhelinliikenteen väheneminen, jousta-
vuuden lisääntyminen, seurannan tehostuminen 
sekä mahdollisuus nopeaan reagointiin. Haitta-
na nähtiin työmäärän lisääntyminen, mikä näkyi 
lääkärien vastauksissa eniten.  
 
Hankkeen päättymisvaiheessa tehdyssä selvityk-
sessä useimmat hoitajat ja kaksi seitsemästä lää-
käristä oli katsonut kotimittaustuloksia OmaHoi-
to-palvelusta. Kuitenkin tulosten tarkastelun 
suunnitelmallisuus toteutui huonosti; vain noin 
puolet hoitajista ja lääkäreistä tarkasteli mittaus-
tuloksia potilaan kanssa tehdyn suunnitelman 
mukaisesti. Kaikki tuloksia tarkastelleet hoitajat 
ja lääkärit olivat antaneet potilaalle palautetta 
mittaustuloksista: henkilökohtaisen käynnin yh-
teydessä (lääkärit ainoastaan tätä kautta), web-
viestillä, tekstiviestillä tai puhelimitse.  
 
OmaHoito-palvelun hyötyinä nähtiin sen kan-
nustava ja motivoiva vaikutus potilaaseen, koti-
mittauksiin aktivoiva vaikutus ja potilaskäyntien 
harveneminen. Palvelun kehitystarpeina nähtiin 
ohjelmien ja yhteyksien parempi toimivuus, il-
moituksen tulo hoitajalle, kun asiakas on purka-
nut tulokset, mittaustulosten jaksottuminen päi-
vä- ja ateriaryhmien mukaan kellonaikojen sijas-
ta sekä järjestelmän käyttöoikeus kaikille hoi-
toon osallistuville. 

 
 
 
 



 
 

 

6  DIABETESKURSSIT 
 

Johanna Niku, Heli Alakangas, Liisa Hiltunen, Mauri Laakso

Taustatietoja diabeteskursseista 
 
Kuntoutuskoti Taukokankaalla pidettiin syksyllä 
2001 eläkeikäisille tyypin 2 diabeetikoille kolme 
kuntoutuskurssia, joista kaksi tablettihoitoisille ja 
yksi yhdistelmähoitoisille (tabletti- ja insuliinihoi-
to). Kurssit olivat kolmipäiväisiä, ja niihin liittyi 
kahden päivän mittainen seurantajakso kolmen 
kuukauden kuluttua aloitusjaksosta. Kurssien 
tavoitteena oli, että diabeetikko tunnistaa muu-
tostarpeet ravinto- ja liikuntatottumuksissaan ja 
saa valmiuksia hyvään hoitotasapainoon tähtää-
vien muutosten tekemiseen. Kurssien sisältö 
koostui henkilökohtaisesta alkuhaastattelusta, 
henkilökohtaisesta tapaamisesta ravitsemustera-
peutin, fysioterapeutin ja jalkaterapeutin kanssa, 
ravitsemusterapeutin ja jalkaterapeutin ryhmä-
ohjauksista, keskustelutuokiosta sairaanhoitajan 
kanssa sekä liikuntaryhmistä. 
 
Kolmella kuntoutuskurssilla oli 27 potilasta (20 
naista ja 7 miestä), joista 18 oli tablettihoitoisia 
ja yhdeksän yhdistelmähoitoisia. Seurantajaksol-
le osallistui 23 kurssilaista (17 naista, 6 miestä), 
joista 15 tabletti- ja kahdeksan yhdistelmähoi-
toista. Arviointia varten kaikille kurssilaisille teh-
tiin lomakekysely (liite 7) ruokavalio- ja liikunta-
tottumuksista aloitusjaksolla (loka-joulukuu 
2001). Runsaan vuoden kuluttua aloitusjaksosta 
(marraskuu 2002 - helmikuu 2003) kurssilaisille 
tehtiin puhelinhaastattelu samoista aiheista (liite 
8). Seurantatiedot saatiin 26 kurssilaisesta (naisia 
19, miehiä seitsemän). Tässä raportissa esitetään 
aloitusjakson ja siitä runsaan vuoden kuluttua 
tehdyn loppukyselyn välillä tapahtuneita muu-
toksia kurssilaisten painossa, verenpaineessa, 
pitkäaikaisessa verensokerissa ja elämäntavoissa. 
 

Tablettihoitoisten diabeetikoiden kurssien 
arviointia 
 
Tablettihoitoisten kursseja arvioitaessa mukana 
oli yhteensä 17 kurssilaista (12 naista, 5 miestä). 
Yhdeltä ei saatu loppuarviointia. Kurssilaisten 
keski-ikä oli 66 vuotta (mediaani 67, vaihteluväli 
53 - 78 vuotta). Kurssilaiset olivat sairastaneet  

 
diabetesta keskimäärin 8 vuotta (mediaani oli 7 
vuotta, vaihteluväli 0 - 18 vuotta). Naisten sai-
rastamisajan mediaani oli kahdeksan ja miesten 
neljä vuotta. Runsaan vuoden kuluttua kurssista 
15:llä oli edelleen tablettihoito ja kahdella hoito 
oli muuttunut yhdistelmähoidoksi. 

Paino 
 
Mitatun painon mediaani oli aloitusjaksolla 81 
kg ja itse ilmoitetun painon mediaani vuoden 
kuluttua 78 kg. Painoindeksin (BMI) mediaani 
laski 31 kg/m²:sta 30 kg/ m²:een. 
Kaikilla tablettihoitoisilla keskimääräinen pai-
nonmuutos oli –2,7 kg. Jos otetaan huomioon 
vain ne, jotka olivat myös seurantajaksolla, 
muutos oli –3,4 kg. Aloitusjakson ja loppuhaas-
tattelun välillä 13 kurssilaisen paino laski keski-
määrin 4,4 kg (vaihteluväli 0,5 - 10,5 kg). Kol-
mella kurssilaisella paino nousi: keskimäärin 3,6 
kg (vaihteluväli 1,4 - 6,6 kg). Yhden kurssilaisen 
paino pysyi ennallaan. 

Verenpaine 
 
Aloitusjaksolla mitatun verenpaineen mediaani 
oli 150/84 mmHg ja vuoden kuluttua ilmoitetun 
146/80 mmHg. Verenpainetiedot oli saatavissa 
16 kurssilaiselta. Heistä kahdeksalla sekä systoli-
nen että diastolinen verenpaine olivat laskeneet 
kyseisellä aikavälillä. Kurssilaisista kolmella oli 
laskenut vain systolinen ja neljällä diastolinen 
verenpaine. Systolinen verenpaine oli laskenut 
keskimäärin 17 mmHg ja diastolinen kahdeksan 
mmHg. Sekä systolinen että diastolinen veren-
paine olivat nousseet kahdella kurssilaisella. Li-
säksi vain systolinen verenpaine oli noussut vii-
dellä kurssilaisella. Systolinen verenpaine oli 
noussut keskimäärin neljä mmHg ja diastolinen 
11 mmHg. Diastolinen verenpaine oli pysynyt 
samana kahdella kurssilaisella. 

Glykohemoglobiini 
 
GHbA1c–arvot saatiin 14 kurssilaiselta sekä aloi-
tusjaksolta että vuoden kuluttua. GHbA1c:n me-
diaani oli aloitusjaksolla 7,1 % ja vuodessa se oli 



 
 

laskenut 6,9 %:iin. GHbA1c–arvo oli parantunut 
11 kurssilaisella keskimäärin 0,9 prosenttiyksik-
köä (vaihteluväli 0,3 - 2,1) ja huonontunut 3 
kurssilaisella keskimäärin 1,3 prosenttiyksikköä 
(vaihteluväli 0,2 - 2,8).  

Ruokavalio 
 
Maidon käytössä ei ollut tapahtunut vuoden 
aikana muutoksia: enemmistö käytti edelleenkin 
rasvatonta maitoa. Piimän käytössä ei myöskään 
ollut tapahtunut muutoksia. 
 
Leipärasvan laadussa tai määrässä ei ollut tapah-
tunut muutoksia tarkastellulla aikavälillä. Ruo-
kaöljyn käyttö ruuanvalmistuksessa oli hieman 
lisääntynyt: aloitusjaksolla ruokaöljyä käytti viisi 
ja vuoden kuluttua kahdeksan kurssilaista. Kah-
vileivän leivonnassa käytetyssä rasvassa oli siir-
rytty myös vähärasvaisempaan suuntaan: aloi-
tusjaksolla ruokaöljyä tai jääkaappimargariinia 
käytti vain kaksi kurssilaista, vuoden kuluttua 
neljä. 
 
Juuston käytössä oli tapahtunut pieniä muutok-
sia. Kaksi oli jättänyt juuston kokonaan pois 
ruokavaliostaan, ja jotkut olivat siirtyneet vähä-
rasvaisempaan juustoon. Päivittäisten juustovii-
paleiden määrä oli laskenut kahdesta yhteen.  
Lenkkimakkaran käyttömäärä oli laskenut kes-
kimäärin 283 grammasta viikossa 129 gram-
maan. Leikkelemakkaran ja lihaleikkeleiden 
käyttömäärissä ja laadussa ei ollut tapahtunut 
muutoksia. Tumman leivän käyttö oli pysynyt 
entisellään. Kahvileivän käytössä oli siirrytty  
terveellisempään suuntaan: samanaikaisesti kun 
lähes päivittäin pullaa syövien osuus hieman 
kasvoi, viinerin ja munkin syönti väheni. 
 
Kasvisten käyttö oli lisääntynyt: aloitusjaksolla 
yhteensä 10/18 kurssilaista söi tomaattia, kurk-
kua tai paprikaa vähintään kolme kertaa viikos-
sa, kun taas vuoden kuluttua jo 15/17 kurssilais-
ta. Lähes päivittäin kasviksia syövien osuus pysyi 
samana. Sen sijaan lähes päivittäin keitettyjä 
kasviksia syövien osuus kasvoi viidestä kymme-
neen. 
 
Hedelmien käyttö oli lisääntynyt: aloitusjaksolla 
6/18 kurssilaista söi hedelmiä vähintään 6 - 7 
kertaa viikossa, mutta vuoden kuluttua peräti 

14/17. Marjojen käytössä ei ollut tapahtunut 
muutoksia. 

Kunto ja liikunta 
 
Portaiden nousu yhden kerrosvälin levähtämättä 
onnistui sekä aloitusjaksolla että vuoden kulut-
tua siitä 13 kurssilaisella. Portaiden nousu use-
amman kerrosvälin onnistui vaikeuksitta aloitus-
jaksolla yhdeksältä ja vuoden kuluttua 13 kurssi-
laiselta. Puolen kilometrin kävely levähtämättä 
onnistui aloitusjaksolla 11/18 ja vuoden kuluttua 
siitä 15/17 kurssilaiselta. Kahden kilometrin kä-
velyssä vastaava luku oli noussut kahdeksasta 
14:ään. Aloitusjaksolla kolme kurssilaista harrasti 
liikuntaa 5 - 7 kertaa viikossa vähintään puoli 
tuntia kerrallaan, vuoden kuluttua jo 11. 

Omahoidon onnistuminen kurssilaisten oman 
arvion mukaan 
 
Kurssilaiset arvioivat omahoidon toteutumista 
hoidon eri osa-alueilla: ruokavalio, liikunta, lää-
kehoito, verensokerin omaseuranta ja yhtey-
denpito hoitopaikkaan. Kokonaisuudessaan 
kurssilaiset arvioivat hoidon eri osa-alueet pa-
remmin toteutuviksi vuoden kuluttua diabetes-
kurssista kuin kurssin aloitusjaksolla. Tabletti-
hoidon toteutumisen arvioi hyväksi tai erittäin 
hyväksi aloitusjaksolla 11 kurssilaista, kun taas 
vuoden kuluttua 15. Ruokavalionsa arvioi vähin-
tään hyväksi aloitusjaksolla neljä ja vuoden ku-
luttua siitä kymmenen kurssilaista. Kukaan ei 
arvioinut ruokavalionsa toteutumista huonoksi 
enää vuoden kuluttua. Myös ateria-aikojen 
suunnittelu ja noudattaminen onnistui parem-
min vuoden kuluttua diabeteskurssista, johon 
mennessä vähintään hyväksi arvioivien osuus oli 
noussut viidestä 13:een. 
 
Verensokerin mittaaminen kotona toteutui hy-
vin tai erittäin hyvin aloitusjaksolla kuudelta ja 
vuoden kuluttua 11 kurssilaiselta. Hyvin veren-
sokerituloksensa kirjaavien henkilöiden osuus 
nousi seitsemästä 12:een. 
 
Aloitusjaksolla neljä ja vuoden kuluttua yhdek-
sän kurssilaista arvioi liikunnan säännöllisyyden 
toteutuvan hyvin tai erittäin hyvin. Aloitusjaksol-
la neljä kurssilaista arvioi oman kuntonsa vähin-
tään melko hyväksi - vuoden kuluttua heitä oli 
jo yhdeksän. 



 
 

Kurssilaisten arvioiden mukaan heidän oma ak-
tiivisuutensa hoidossa (aloitteiden tekeminen ja 
kyseleminen) oli lisääntynyt. Aloitusjaksolla viisi 
ja vuoden kuluttua 13 kurssilaista arvioi oman 
aktiivisuutensa vähintään hyväksi. Yhteydenpito 
diabeteshoitajaan toteutui vähintään hyvin aloi-
tusjaksolla kymmeneltä ja vuoden kuluttua 16 
kurssilaiselta. Yhteydenpidossa lääkäriin ei kurs-
silaisten mukaan juuri ollut tapahtunut paran-
nusta. Sovituissa kontrolleissa käytiin yhtä hyvin 
kuin aikaisemminkin.  
 

Yhdistelmähoitoisten diabeetikoiden 
kurssin arviointia 
 
Yhdistelmähoitoisten diabeetikoiden kursseille 
osallistui seitsemän naista ja kaksi miestä, joilta 
kaikilta saatiin palaute vuoden kuluttua. Kurssi-
laisten keski-ikä oli 67 vuotta (mediaani 64, 
vaihteluväli 59 - 80 vuotta). Kurssilaisten sairas-
tamisajan mediaani oli 17 vuotta (vaihteluväli 
10 - 32 vuotta) eli he olivat sairastaneet diabe-
testa keskimäärin huomattavasti kauemmin kuin 
tablettihoitoiset kurssilaiset. Naisten sairastamis-
ajan mediaani oli 17 vuotta, miehistä vain toi-
nen ilmoitti sairastamisajan, joka oli 32 vuotta. 
Vuoden kuluttua aloitusjaksosta kaikilla kurssi-
laisilla oli hoitomuotona edelleen yhdistelmä-
hoito. 

Paino 
 
Kurssilaisten mitatun painon mediaani oli aloi-
tusjaksolla 85 kg ja itse ilmoitetun painon medi-
aani vuoden kuluttua 84 kg. Painoindeksin me-
diaani ei kuitenkaan muuttunut. Kurssilaisten 
keskimääräinen painonmuutos oli –0,08 kg. 
Kolmella kurssilaisella paino laski keskimäärin 
1,1 kg (vaihteluväli 0,9 - 1,3 kg), kolmella paino 
nousi keskimäärin 0,8 kg (vaihteluväli 0,2 – 1,5 
kg). Kolmella kurssilaisella paino pysyi samana.  
 

Verenpaine 
 
Verenpainetiedot saatiin kaikilta yhdeksältä 
kurssilaiselta. Heidän mitattujen veren-
paineidensa mediaani oli aloitusjaksolla 142/78 
mmHg ja seuranta-ajankohtana itse ilmoitetun 
verenpaineen mediaani oli 140/74 mmHg. Nel-
jällä kurssilaisella sekä systolinen että diastolinen 

verenpaine olivat laskeneet, ja lisäksi yhdellä oli 
laskenut systolinen ja yhdellä diastolinen veren-
paine. Keskimäärin systolinen verenpaine oli 
laskenut 10 mmHg ja diastolinen 7 mmHg. Sekä 
systolinen että diastolinen verenpaine oli nous-
sut kahdella ja vain systolinen verenpaine oli 
noussut yhdellä henkilöllä. Keskimäärin systoli-
nen verenpaine oli noussut seitsemän mmHg ja 
diastolinen 11 mmHg. Systolinen verenpaine oli 
pysynyt samana yhdellä ja diastolinen kahdella 
henkilöllä. 

Glykohemoglobiini 
 
Kurssilaisten GHbA1c:n mediaani parani aloitus-
jakson 8,9 %:sta seuranta-ajankohdan 8,0 %:iin. 
GHbA1c oli parantunut seitsemällä ja huonontu-
nut yhdellä kurssilaisella. Keskimäärin GHbA1c 
oli parantunut 0,8 prosenttiyksikköä (vaihteluvä-
li 0,1 - 1,7). Yhdellä kurssilaisella GHbA1c oli 
noussut 0,2 prosenttiyksikköä ja yhdellä kurssi-
laisella arvo oli pysynyt samana.  

Ruokavalio 
 
Maidon laadussa oli tapahtunut hieman muu-
tosta huonompaan suuntaan. Aloitusjaksolla ke-
vytmaitoa käytti viisi kurssilaista ja kulutusmaitoa 
ei kukaan. Vuoden kuluttua kulutus- tai kevyt-
maitoa käytti seitsemän kurssilaista (kulutusmai-
toa kaksi, kevytmaitoa viisi). Piimän käytössä ei 
ollut tapahtunut muutoksia. 
 
Leipärasvan laadussa ja määrässä ei ollut tapah-
tunut muutoksia tarkastellulla aikavälillä. Ruu-
anvalmistuksessa ruokaöljyn käyttö oli hieman 
kasvanut. Aloitusjaksolla kolme ja vuoden kulut-
tua viisi kurssilaista käytti ruokaöljyä ruuanval-
mistuksessa. Kahvileivän leivonnassa käytetty 
rasva oli pysynyt samana. 
 
Käytetyt juustolajit olivat pysyneet samoina. 
Juustoviipaleiden määrä päivässä oli laskenut 
neljäsosaviipaleella. Lihaleikkeleiden laatu ei 
ollut muuttunut. Sen sijaan leikkelemakkaran, 
lihaleikkeleen ja lenkkimakkaran käyttömäärät 
olivat vähentyneet. 
 
Tumman leivän käyttö oli hieman vähentynyt 
tarkastellulla aikavälillä. Aloitusjaksolla kurssilai-
set söivät keskimäärin 4 viipaletta tummaa lei-
pää päivässä, kun taas vuoden kuluttua enää 3,5 



 
 

viipaletta päivässä. Pullan syönnissä ei tapahtu-
nut muutoksia. Viinerin ja munkin syönti oli 
hieman vähentynyt: harvemmin kuin kerran 
kuukaudessa viineriä syövien osuus oli kasvanut 
kolmesta viiteen. 
 
Tomaatin, kurkun ja paprikan syönti oli pysynyt 
ennallaan. Muiden raakana syötävien kasvisten 
ja keitettyjen kasvisten määrä ruokavaliossa oli 
hieman lisääntynyt: aloitusjaksolla muita raakoja 
kasviksia vähintään kolme kertaa viikossa syöviä 
oli neljä ja vuoden kuluttua kuusi. Keitettyjä 
kasviksia syöviä oli aloitusjaksolla kolme ja vuo-
den kuluttua viisi. Hedelmien syönti lisääntyi 
niin, että vähintään kuusi kertaa viikossa hedel-
miä syövien osuus nousi kolmesta kahdeksaan. 
Marjojen syönnissä ei tapahtunut muutoksia. 

Kunto ja liikunta 
 
Portaiden nousu yhden kerrosvälin onnistui le-
vähtämättä sekä aloitusjaksolla että vuoden ku-
luttua kuudelta kurssilaiselta. Portaiden nousu 
levähtämättä usean kerrosvälin onnistui aloitus-
jaksolla kahdelta ja vuoden kuluttua neljältä.  
Puolen kilometrin matkan käveleminen leväh-
tämättä onnistui aloitusjaksolla neljä kurssilaisel-
ta ja vuoden kuluttua viideltä. Kahden kilomet-
rin matkan kävelyssä sen sijaan tilanne oli hie-
man huonompi; aloitusjaksolla siihen pystyi 
kolme ja vuoden kuluttua enää kaksi kurssilais-
ta. Lyhyehkön matkan hölkkäyksessä tilanne oli 
pysynyt ennallaan. 
 
Aloitusjaksolla yhdistelmähoitoisista kukaan ei 
harrastanut liikuntaa vähintään viittä kertaa vii-
kossa. Vuoden kuluttua sen sijaan kolme harras-
ti liikuntaa 5-7 kertaa viikossa vähintään puoli 
tuntia kerrallaan. Niiden osuus, jotka liikkuivat 
vähintään kaksi kertaa viikossa, oli noussut aloi-
tusjakson viidestä seuranta-ajankohdan seitse-
mään.  

Omahoidon onnistuminen kurssilaisten  
oman arvion mukaan 
 
Kurssilaiset arvioivat oman hoidon toteutumista 
hoidon eri osa-alueilla, joita olivat muun muas-
sa. ruokavalio, liikunta, lääkehoito, verensokerin 
omaseuranta ja yhteydenpito hoitopaikkaan. 
Keskimäärin kurssilaiset arvioivat hoidon eri osa-

alueet paremmin toteutuviksi vuoden kuluttua 
diabeteskurssista kuin kurssin aloitusjaksolla.  
 
Insuliinihoidon toteutumisen arvioi hyväksi tai 
erittäin hyväksi aloitusjaksolla neljä ja vuoden 
kuluttua kahdeksan kurssilaista. Tablettihoidon 
arvioitiin toteutuvan huomattavasti paremmin 
vuoden kuluttua kurssista kuin aloitusjaksolla: 
aloitusjaksolla ainoastaan kaksi, mutta seuranta-
ajankohtana jo kahdeksan arvioi sen vähintään 
hyvin toteutuvaksi. Kukaan kurssilaisista ei arvi-
oinut ruokavaliotaan hyvin toteutuvaksi aloitus-
jaksolla, mutta seuranta-ajankohtana sen arvioi 
hyväksi neljä kurssilaista. Huomattavin muutos 
oli kuitenkin tapahtunut ateria-aikojen suunnit-
telussa ja noudattamisessa. Aloitusjaksolla ku-
kaan ei arvioinut kyseistä osa-aluetta hyvin to-
teutuvaksi, mutta vuoden kuluttua näin arvioi jo 
kuusi henkilöä. 
 
Kotiverensokerimittaus toteutui aloitusjaksolla 
vähintään hyvin kolmella ja seuranta-
ajankohtana viidellä kurssilaisella. Verensokeri-
tulosten kirjaaminen vähintään hyvin toteutui 
aloitusjaksolla neljällä ja vuoden kuluttua jo kai-
killa yhdeksällä kurssilaisella.  
 
Liikunnan säännöllisyys toteutui vähintään hyvin 
yhdellä kurssilaisella aloitusjaksolla ja neljällä 
vuoden kuluttua. Liikunnan säännöllisyyden 
huonoksi arvioivien määrä väheni vuoden aika-
na kuudesta kahteen. Oman kuntonsa arvioi 
vähintään melko hyväksi aloitusjaksolla kaksi 
kurssilaista, mutta vuoden kuluttua enää yksi. 
Toisaalta kuntonsa arvioi vähintään melko huo-
noksi aloitusjaksolla kolme ja vuoden kuluttua 
kaksi kurssilaista. 
 
Oman aktiivisuuden hoidossa arvioi vähintään 
hyväksi aloitusjaksolla vain yksi, mutta vuoden 
kuluttua jo viisi. Yhteydenpito diabeteshoitajaan 
oli lisääntynyt – aloitusjaksolla vain kaksi arvioi 
yhteydenpidon vähintään hyväksi, kun taas 
vuoden kuluttua jo kuusi. Yhteydenpidon lääkä-
riin arvioi vähintään hyväksi aloitusjaksolla yksi 
ja seuranta-ajankohtana kolme. Sovituissa kont-
rolleissa käyminen arvioitiin paremmaksi vuo-
den kuluttua kurssista kuin aloitusjaksolla – vä-
hintään hyväksi arvioijien osuus nousi viidestä 
kahdeksaan.  
 



 
 

Diabeteskurssien vaikutukset 
 
Tablettihoitoisilla diabeetikoilla, jotka osallistui-
vat kuntoutuskurssille, oli nähtävissä vuoden 
seuranta-ajan kuluttua selkeitä myönteisiä muu-
toksia useissa mittaustuloksissa. Paino oli laske-
nut suurimmalla osalla, kun taas yhdistelmähoi-
toisilla paino ei ollut muuttunut. Yhdistelmähoi-
toiset olivat sairastaneet diabetesta huomatta-
vasti kauemmin kuin tablettihoitoiset kurssilai-
set, mikä voi osaltaan selittää eroa.  
 
Verenpainearvot olivat laskeneet noin puolella 
kurssilaisista. Nämä muutokset olivat tabletti-
hoitoisilla hieman suurempia kuin yhdistelmä-
hoitoisilla. Kurssilaisten glukoositasapaino oli 
parantunut merkittävästi seurantajakson aikana. 
Sekä tablettihoitoisista että yhdistelmähoitoisista 
noin 80 %:lla GHbA1c-arvo oli parantunut. Eri-
tyisesti yhdistelmähoitoisten osalta tulos oli var-
sin hyvä, etenkin kun heidän painonsa ei kurssin 
aikana laskenut. Mahdollisesti liikunnan lisään-
tymisellä ja siihen liittyvällä insuliiniherkkyyden 
paranemisella oli osuutensa parantuneeseen 
glukoositasapainoon. 
 
Ruokavaliossa oli tapahtunut muutamia pieneh-
köjä muutoksia vuoden aikana. Tablettihoitoiset 
diabeetikot olivat lisänneet hieman ruokaöljyn 
käyttöä ruuanvalmistuksessa ja leivonnassa. Sa-
moin he olivat lisänneet kasvisten käyttöä. Myös 
yhdistelmähoitoisilla kasvisten käyttö oli hieman 
lisääntynyt. Sekä tabletti- että yhdistelmähoitoi-
set kurssilaiset olivat lisänneet hedelmien käyt-
töä runsaasti. 
  
Tablettihoitoiset kurssilaiset olivat lisänneet lii-
kuntaa: muun muassa viikossa 5 - 7 kertaa lii-
kuntaa harrastavien määrä oli liki nelinkertaistu-
nut. Myös yhdistelmähoitoiset olivat lisänneet 
liikuntaa, mutta eivät niin paljon kuin tabletti-
hoitoiset diabeetikot. Myös kurssilaisten kunto 
oli parantunut. Niiden tablettihoitoisten kurssi-
laisten määrä, jotka pystyivät kävelemään leväh-
tämättä puoli kilometriä, oli hieman noussut ja 
niiden määrä, jotka pystyivät kävelemään kaksi 
kilometriä levähtämättä, oli melkein kaksinker-
taistunut. Tablettihoitoiset arvioivat kuntonsa 
paremmaksi seuranta-ajankohtana kuin aloitus-
jaksolla; vastaavaa muutosta ei ollut yhdistelmä-
hoitoisilla diabeetikoilla. 
 

Kurssilaiset arvioivat oman hoitonsa toteutumi-
sen keskimäärin paremmaksi vuoden seuranta-
ajan kuluttua kuin aloitusjaksolla. Ruokavalion 
arvioitiin toteutuvan paremmin seuranta-
ajankohtana kuin aloitusjaksolla. Erityisesti muu-
tosta oli tapahtunut ateria-aikojen suunnittelun 
ja noudattamisen suhteen – vähintään hyväksi 
sen arvioivien osuus oli kasvanut kolminkertai-
seksi. Verensokerin mittaaminen kotona arvioi-
tiin paremmaksi seuranta-ajankohtana kuin aloi-
tusjaksolla. Sekä tabletti- että yhdistelmähoitoi-
set diabeetikot arvioivat liikunnan säännöllisyy-
den paremmaksi seuranta-ajankohtana kuin al-
kutilanteessa. Diabeteskurssille osallistuminen 
näytti lisäävän kurssilaisten omaa aktiivisuutta 
hoidossa, yhteydenpitoa diabeteshoitajaan ja 
sovituissa kontrolleissa käymistä. 

Kurssit terveydenhuoltohenkilöstön  
näkökulmasta 
 
Terveyskeskusten ja Oulaskankaan sairaalan 
diabeteshoitajien ja diabeteksen hoidosta vas-
taavien lääkäreiden kokemuksia diabeteskurs-
seista kartoitettiin kyselylomakkeella, jonka suu-
rin osa heistä täytti toimijakokouksessa tammi-
kuussa 2003 (liite 5). Osa vastasi kyselyyn postit-
se. 
 
Kaikki hoitajat (n = 16) ja lääkärit (n = 7) olivat 
sitä mieltä, että diabeteskursseille on alueella 
tarvetta. 13 hoitajaa ja neljä lääkäriä vastasi, että 
heidän potilaitaan oli osallistunut Taukokankaal-
la pidetyille diabeteskursseille. Kahden hoitajan 
ja yhden lääkärin potilaita ei osallistunut kurs-
seille, ja yksi hoitaja ja kaksi lääkäriä taas ei 
tiennyt, oliko heidän potilaitaan osallistunut. 14 
hoitajan ja kaikkien lääkäreiden (n = 7) mieles-
tä diabeteskurssin tavoitteet olivat samansuun-
taiset potilaiden muun hoidon kanssa. Yhden 
hoitajan mielestä tavoitteet eivät olleet saman-
suuntaiset potilaiden muun hoidon kanssa ja 
yksi hoitaja ei tiennyt, olivatko ne. 13 hoitajan 
ja neljän lääkärin mielestä heidän kurssille osal-
listuneet potilaansa olivat hyötyneet kursseista. 
Yhdeksän hoitajaa oli antanut etukäteen tietoa 
kurssille tulevista potilaista kurssin järjestäjille. 
Kolme hoitajaa ja lääkäreistä kukaan ei ollut an-
tanut tietoa. 10 hoitajaa ilmoitti saaneensa tie-
toa kurssilla tapahtuneesta hoidosta ja ohjauk-
sesta omien potilaidensa osalta. Yksi hoitaja ja 
viisi lääkäriä ei ollut saanut tätä tietoa.  



 
 

Tiedonkulkua kurssin järjestäjän ja terveyskes-
kuksen välillä voisi kehittää kolmen hoitajan 
mielestä siten, että esimerkiksi diabetestietojär-
jestelmän kautta tulisi viesti, ketkä potilaat ovat 
olleet kurssilla, jotta hoitaja osaisi käydä katso-
massa kyseisen potilaan kohdalta ohjelmasta 
lausunnot. Kolmen hoitajan mielestä terveyskes-
kukseen pitäisi lähettää kirjallinen tiedote tai 
epikriisi kurssilla olleesta potilaasta. Kaksi hoita-
jaa kaipasi kurssin päiväohjelmaa tietoonsa en-
nakkoon. Lisäksi hoitajien mielestä kursseista 
tulisi tiedottaa ajoissa (n = 1), kurssille valintaa 
tulisi järjestää tasapuolisemmaksi (n = 1) tai jär-
jestää yhteinen palaveri (n = 1). Yhden hoitajan 
mielestä kommunikointi onnistuu hyvin diabe-
tesjärjestelmän kautta, ja yhden mielestä tieto 
on kulkenut hyvin.  
 
Kolmen lääkärin mielestä terveyskeskukseen 
tulisi toimittaa kurssiepikriisi kurssin jälkeen. 
Yhden lääkärin mielestä kurssille tulisi tehdä lä-

hete. Yhden lääkärin mielestä tietoa kurssilla 
käsitellyistä asioista tulisi välittää diabeteshoita-
jalle, ja yksi lääkäri oli sitä mieltä, että hoitajat 
ovat tiedonkulussa avainasemassa.  
 
Toimijoilta kysyttiin kehittämisehdotuksia diabe-
teskursseille. Hoitajien mielestä tulisi järjestää 
myös erityisryhmille, esimerkiksi keliaakikoille, 
suunnattuja kursseja (n = 1), perhekursseja (n = 
1), kursseja työikäisille (n = 1) ja kursseja isom-
mille ryhmille (n = 2). Kurssin ohjelmassa tulisi 
huomioida henkinen puoli (n = 1) ja antaa kou-
lutusta insuliinin pistämisestä ja sokerin mittaa-
misesta (n = 1). Yhden hoitajan mielestä pitäisi 
saada useampia asiakkaita osallistumaan kurs-
seille. Kurssipaikan läheisyyttä pidettiin tärkeänä 
asiana (n = 1), ja yhden hoitajan mielestä kurs-
sit olivat olleet hyviä tähän asti. Lääkärien mie-
lestä kurssin kohderyhmiä tulisi tarkentaa (n = 
2), tavoitteita tulisi tarkentaa (n = 1) ja itseoh-
jautuvuutta lisätä (n = 1).  

 
 
 



 
 

7  TYYPIN 2 DIABETEKSEN EHKÄISYINTERVENTIOT 
 

Mauri Laakso, Liisa Hiltunen, Heli Alakangas

Diabetes, heikentynyt sokerinsieto ja  
seulonta 
 
Tyypin 2 eli aikuistyypin diabetes on aineen-
vaihduntasairaus, jonka syntyyn perinnöllisen 
taipumuksen lisäksi vaikuttavat elintavat. Sai-
rauden tai taudin puutteellinen tai liian myö-
hään aloitettu hoito altistaa jo olemassa olevien 
häiriöiden lisäksi useille vakaville lisäsairauksille 
kuten sepelvaltimotaudille ja aivohalvauksille 
sekä näistä johtuville kuolemille. Lisäksi tyypin 2 
diabetesta sairastavista 25–50 %:lla on munuais-
sairautta eli nefropatiaa, joka saattaa johtaa dia-
lyysihoitoon ja munuaisensiirtoon. Tyypin 2 
diabetes on yleisin kroonisen munuaisten vajaa-
toiminnan syy, ja kymmenessä vuodessa diabe-
teksen aiheuttama dialyysihoidon määrä on 
kuusinkertaistunut. Valtimotauti ja hermostohäi-
riö eli neuropatia aiheuttavat diabeetikoille 
muuhun väestöön verrattuna 13-kertaisen ala-
raaja-amputaatiovaaran. Silmänpohjan verkko-
kalvosairautta eli retinopatiaa todetaan yli 50 
%:lla tyypin 2 diabeetikoista kymmenen vuoden 
sairastamisajan jälkeen. Näiden lisäsairauksien 
hoito on yleensä kallista (17). 
 
Suomessa oli vuonna 2000 noin 160 000 henki-
löä, jolla on tyypin 2 diabetes. Heidän määränsä 
arvioidaan kasvavan jopa 70 %:lla vuoteen 
2010 mennessä. Lisäksi arviolta ainakin 50 000 
suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta tietä-
mättään, sillä sairaus on pitkään oireeton. Tyy-
pin 2 diabetes on jo nyt yksi mittavimmista on-
gelmista perusterveydenhuollossa, jossa valtaosa 
näistä potilaista hoidetaan. Tyypin 2 diabetek-
sen ja sen lisäsairauksien ehkäisy on ainoa keino 
estää ongelman kasvaminen yhteiskunnalle kes-
tämättömäksi (17). 
 
Sairaudelle altistavia perintötekijöitä on maam-
me väestöstä ainakin kolmasosalla, ehkä jopa 
puolella. Lisäksi 11–15 %:lla 45–54-vuotiaista ja 
20–25 %:lla yli 65-vuotiaista suomalaisista on 
heikentynyt sokerinsieto (kahden tunnin sokeri-
rasitustestissä verensokeri on normaalin ja dia-
beettisen arvon välillä eli 7,8-11,0 mmol/l).  
 
 

 
Heistä noin puolelle kehittyy diabetes 5 - 10 
vuoden kuluessa. Sen vuoksi on tärkeää  
suunnata ehkäisevät toimenpiteet samanaikai-
sesti sekä koko väestöön että niihin henkilöihin, 
joilla on erityisen suuri vaara sairastua (17).  
 
Tyypin 2 diabeteksen rajua yleistymistä edesaut-
tavat virheelliset ruokatottumukset, vähentynyt 
fyysinen aktiivisuus ja näiden vuoksi entises-
täänkin yleistynyt lihavuus, joka on tyypin 2 
diabeteksen merkittävä riskitekijä. Sekä liha-
vuutta että tyypin 2 diabetesta todetaan yhä 
nuoremmilla henkilöillä (17).  
 
Korkean riskin strategia suuntaa yksilökohtaisia 
toimenpiteitä henkilöihin, joilla on erityisen suu-
ri vaara sairastua tyypin 2 diabetekseen. Strate-
gia tarjoaa järjestelmällisen mallin riskiryhmiin 
kuuluvien seulontaan, ohjaukseen ja seuran-
taan. Riskihenkilöiden seulonnassa voidaan 
käyttää esimerkiksi Kansanterveyslaitoksen ke-
hittämää tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin 
arviointilomaketta. Riskitesti sisältää kahdeksan 
pisteytettyä kysymystä, ja yhteenlasketut pisteet 
kertovat todennäköisyydestä sairastua tyypin 2 
diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden 
aikana. Testi on helppo tehdä muutamassa mi-
nuutissa omatoimisesti. Testiä voidaan käyttää 
suunnattuun riskitestaukseen työterveyshuollon 
ja perusterveydenhuollon tarkastuksissa. Mikäli 
henkilö saa testissä 12 pistettä tai enemmän, 
hänet kannattaa ohjata kahden tunnin sokeri-
rasitustestiin (17).  
 
Suomalainen DPS-tutkimus (Diabetes Preventi-
on Study) osoitti ensimmäisenä maailmassa, että 
diabetes on ehkäistävissä tai ainakin sen puh-
keamista voidaan viivyttää ravinto- ja liikuntatot-
tumuksia muuttamalla. Tutkittavien suhteellinen 
diabeteksen ilmaantuvuusriski aleni 58 %:lla 
tehostetun ruokavalio- ja liikuntaohjauksen 
myötä tapahtuneella elintapojen korjaamisella 
(18). Tarkalleen samaan tulokseen on päätynyt 
myös amerikkalainen Diabetes Prevention Prog-
ram-tutkimus. Elintapojen korjaaminen vaikutti 
diabetesriskiin nopeasti: jo kahden vuoden ku-
luttua diabeteksen ilmaantuvuus tehostetun 



 
 

neuvonnan ryhmässä oli merkitsevästi matalam-
pi kuin tavanomaisen neuvonnan ryhmässä (19). 
 
Tehostetun neuvonnan ryhmässä tehdyt elinta-
pamuutokset olivat suhteellisen pieniä. Olen-
naista oli kuitenkin se, että tutkittavat tekivät 
muutoksia useisiin elintapoihinsa samanaikaises-
ti. Tällä oli suuri merkitys tutkimustuloksiin. 
Henkilöistä, jotka saavuttivat kaikki viisi asetet-
tua tavoitetta elintapojensa korjaamisessa, ei 
yksikään sairastunut diabetekseen tutkimuksen 
aikana riippumatta siitä, kuuluivatko he tavan-
omaisen tai tehostetun neuvonnan ryhmään. 
Sen sijaan henkilöistä, jotka eivät päässeet yh-
teenkään tavoitteeseen, 35 % sairastui diabetek-
seen (18). 
 
Metabolinen oireyhtymä on tyypin 2 diabetek-
sen sekä sydän- ja verisuonisairauksien vaarate-
kijärypäs. Vaaratekijöiden kasautuminen aiheut-
taa suuremman riskin kuin yksittäisten vaarateki-
jöiden perusteella voisi arvioida. Metabolisen 
oireyhtymän ehkäisy ja hoito ehkäisevät tyypin 
2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksi-
en ilmaantumista. 
 
Metabolisen oireyhtymän kriteereitä löytyy kir-
jallisuudesta useita, esimerkiksi WHO:n (World 
Health Organization) (20) tai yhdysvaltalaisen 
National Cholesterol Education Program–
ohjelman mukaiset kriteerit (21). Metaboliseen 
oireyhtymään kuuluvat korkea verenpaine (yli 
140/90 mmHg), kohonnut seerumin triglyseridi-
pitoisuus (> 1,7 mmol/l), matala HDL-
kolesteroli (< 0,9 mmol/l miehillä ja < 1,0 
mmol/l naisilla), keskivartalolihavuus (vyötärö-
lantiosuhde miehillä > 0,90 ja naisilla > 0,85 
tai vyötärönympärys > 88 cm naisilla ja > 102 
cm miehillä), lihavuus (painoindeksi > 30 
kg/m2) ja mikroalbuminuria (virtsan albumiinin 
eritys > 20 µg/min). Lisäksi kriteereissä on mu-
kana heikentynyt glukoosinsieto (IGT), kohon-
nut paastoglukoosi (IFG), diabetes tai muuten 
todettu insuliiniresistenssi. Mikäli henkilöllä on 
metaboliseen oireyhtymään kuuluvia piirteitä, 
hänelle kannattaa tehdä kahden tunnin sokeri-
rasitustesti mahdollisen sokeriaineenvaihdunnan 
häiriön toteamiseksi; sitä herkemmin, mitä use-
ampia piirteitä hänellä on. 
 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy Diabrossa 
 
Diabro-projektissa oli varattu projektin viimei-
selle vuodelle rahoitusta erilaisten diabeetikoi-
den hoidonohjausmenetelmien kehittämiseen. 
Projektin toimijat eli diabeteshoitajat ja diabe-
teksen hoidosta vastaavat lääkärit päättivät kes-
kittyä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn sekä iäk-
käiden diabeetikoiden hoidon kehittämiseen. 
Diabeteksen ehkäisyn suunnitteluun saatiin roh-
kaisua DPS-tutkimuksen tuloksista (18). 
 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn suunnittelu aloi-
tettiin vuoden 2002 alussa ideaseminaarissa. 
Siihen osallistui diabeteshoitajia ja lääkäreitä ja 
työterveyshoitajia. Diabron alueelta Vieskan, 
Oulaisten ja Siikalatvan kuntayhtymät, joissa 
kussakin on kolme terveyskeskusta, päättivät 
aloittaa diabeteksen ehkäisyn interventiot. Ku-
kin kuntayhtymä suunnitteli oman intervention-
sa. Yhteistä kaikille oli se, että päätettiin etsiä 
korkean diabetesriskin henkilöitä ja järjestää 
heille ryhmäohjausta. Varsinainen ryhmätoimin-
ta alkoi syyskuussa 2002 ja päättyi helmikuussa 
2003.  
 
Toiminnan kartoittamiseksi terveyskeskuksille 
lähetettiin kysely keväällä 2003 (liite 6). Yhden 
kuntayhtymän kolme terveyskeskusta vastasi 
kyselyyn, kahdelta kuntayhtymältä ei saatu vas-
tauksia. Ehkäisyintervention suunnitteluun oli 
osallistunut terveydenhoitajia (n = 2 terveyskes-
kusta), diabeteshoitajia (n = 2), ylihoitaja (n = 
1) ja lääkäreitä (n = 1). Yhdessä terveyskeskuk-
sessa terveydenhoitajat arvioivat käyttäneensä 
suunnitteluun aikaa neljä tuntia, ja toisten ter-
veyskeskusten henkilökunta ei osannut arvioida 
suunnitteluun käytettyä aikaa. Yhden terveys-
keskuksen henkilökunta oli saanut koulutusta 
edellä mainitussa ideaseminaarissa ja koulutuk-
sessa, yhden terveyskeskuksen diabeteshoitajat 
ravitsemusterapeutin luennolla. Yhden terveys-
keskuksen henkilökunta ei ollut saanut koulu-
tusta. 
 
Seulonnoista ja ehkäisyryhmistä tiedotettiin pai-
kallislehdissä ilmoituksina (n = 3) tai aiheesta 
tehtyinä lehtijuttuina (n = 2), terveyskeskuksen 
ilmoitustauluilla (n = 2), potilastapaamisten yh-
teydessä, apteekissa ja kaupan ilmoitustauluilla. 
Riskihenkilöt seulottiin kaikissa terveyskeskuksis-
sa sairastumisriskilomakkeiden avulla. Kahdessa 



 
 

terveyskeskuksessa järjestettiin lisäksi erillisiä 
sokerirasituspäiviä, jolloin kuka tahansa saattoi 
tulla rasitukseen aikaa varaamatta. Sokerirasituk-
siin osallistui 12, 70 ja 105 henkilöä eri terveys-
keskuksissa. Viimeksi mainitun terveyskeskuksen 
luvussa ovat mukana vain sokerirasituspäivinä 
tehdyt testit. Lisäksi rasituksia tehtiin lähetteillä 
laboratoriossa, mutta niiden lukumäärästä ei ole 
tietoa. Sokerirasitustesteissä löytyi 2/12, 12/70 ja 
5/105 diabeetikkoa ja 6/12, 24/70 ja 25/105 
henkilöä, joilla oli heikentynyt sokerinsieto. 
 
Kahdessa terveyskeskuksessa interventioon pää-
syn valintakriteereinä olivat BMI > 30 ja/tai hei-
kentynyt sokerinsieto ja/tai suuri diabetekseen 
sairastumisen riski, toisessa myös kohonnut see-
rumin kolesterolitaso. Kolmannessa terveyskes-
kuksessa mukaan kutsuttiin kaikki, joilla oli to-
dettu heikentynyt sokerinsieto ja kaikki ilmoit-
tautuneet otettiin mukaan. Interventioihin valit-
tiin 12, 20 ja 25 henkilöä eri terveyskeskuksissa.  
 
Kahdessa terveyskeskuksessa kaikki mukaan tul-
leet olivat naisia, ja kolmannessa naisia oli 62 % 
ja miehiä 38 %. Osallistujien ikä oli 28–71 vuot-
ta; keskimäärin 49–55 vuotta eri terveyskeskuk-
sissa. Kaikissa terveyskeskuksissa osallistujilta 
mitattiin paino ja pituus ja laskettiin BMI. Kah-
dessa terveyskeskuksessa mitattiin kaikilta ja yh-
dessä osalta verenpaine. Kahdessa terveyskes-
kuksessa tehtiin myös laboratoriomäärityksiä 
(pieni verenkuva, seerumin kreatiniini-, kalium-, 
natrium-, alaniiniaminotransferaasi- (ALAT) ja 
aspartaattiaminotransferaasipitoisuudet (ASAT), 
veren rasva-arvot, virtsanäyte ja sydänfilmi). Yh-
dessä terveyskeskuksessa lääkäri katsoi laborato-
riomääritysten tulokset ja antoi osallistumislu-
van. Hän tapasi osallistujan, mikäli otetuissa 
näytteissä oli poikkeavaa. Toisessa terveyskes-
kuksessa toimittiin samoin, mutta lääkärintarkas-
tuksia ei tehty. Kolmannessa terveyskeskuksessa 
ei otettu laboratorionäytteitä eikä järjestetty lää-
kärin tarkastuksia. 
 
Yhdessä terveyskeskuksessa oli kaksi ryhmää, 
kahdessa yksi. Ryhmät kokoontuivat 11, 14 ja 
19 kertaa eri terveyskeskuksissa. Ryhmätapaa-
misten aiheina olivat ruokavalio, syömisen hal-
linta, painon pudotus sekä painon ja sen pudo-
tuksen merkitys eri sairauksissa ja niiden ehkäi-
syssä. Työmuotoina olivat luennot, alustukset ja 
keskustelut kaikissa terveyskeskuksissa, ryhmä-

työt kahdessa ja kotitehtävät yhdessä. Kaikille 
ryhmätapaamiskerroille osallistui 43–60 % osal-
listujista eri terveyskeskuksissa, yli puoleen 20–
48 % ja alle puoleen 8 - 20 %. Kaikissa kolmessa 
terveyskeskuksessa järjestettiin ohjattua liikun-
taa: sauvakävelyä, kuntosalikäyntejä ja allas-
jumppaa. Lisäksi yhdessä terveyskeskuksessa 
järjestettiin uimahallikäyntejä. Kaikkiin liikunta-
kertoihin eri terveyskeskuksissa osallistui 48 - 58 
% ryhmäläisistä, yli puoleen 35 - 38 % ja alle 
puoleen 14 - 15 %. Interventio kesti 14, 21 ja 
24 viikkoa eri terveyskeskuksissa. 
 
Yksi terveyskeskus palkkasi ehkäisyprojektin 
ajaksi osa-aikaisen terveydenhoitajan, joka antoi 
jokaiselle ryhmäläisille myös yksilöohjausta kaksi 
kertaa. Ohjauksessa käsiteltiin laboratoriokokei-
den tulokset ja tehtiin henkilökohtainen suunni-
telma. Ryhmien loputtua otetuista laborato-
rionäytteistä annettiin uusi palaute. 
 
Kaikissa terveyskeskuksissa osallistujille tehtiin 
loppumittauksia. Paino laski 81–100 %:lla osal-
listujista eri terveyskeskuksissa. Yhdessä terveys-
keskuksessa osallistujien painon ilmoitettiin las-
keneen 0,2–12,2 kg, ja toisessa 5 - 10 %. Ter-
veydenhoitajat raportoivat myös verenpaineen, 
seerumin kolesterolin ja verensokereiden laske-
neen intervention aikana yli puolella niistä, joilla 
ne olivat suositusarvojen yläpuolella lähtötilan-
teessa. 
 
Kaikissa kolmessa terveyskeskuksessa toiminta 
koettiin mielekkääksi. Yhdessä terveyskeskukses-
sa aiotaan jatkaa yleisiä sokerirasituspäiviä nel-
jästi vuodessa. Projektin yhteydessä koottu ryh-
mä jatkaa kokoontumisiaan ryhmät yhdistäen 3 
- 6 kuukauden välein ja uusia ryhmiä muodos-
tetaan tarpeen mukaan. Kahdessa terveyskes-
kuksessa ryhmien jälkeen siirryttiin yksilökäyn-
teihin; toisessa 3 - 6 kuukauden välein, toisessa 
ryhmäläisen oman harkinnan mukaan. Näissä 
terveyskeskuksissa seulotaan jatkossa henkilöitä 
normaalin vastaanottotoiminnan yhteydessä, 
mutta vastaajien arvion mukaan entistä her-
kemmin.  

Ehkäisyinterventioiden arviointia 
 
Ehkäisyinterventioita tehtiin kaikkiaan kolmen 
kuntayhtymän yhdeksässä terveyskeskuksessa. 
Palautekyselyyn vastasi vain yhden kuntayhty-



 
 

män kolme terveyskeskusta, joten sen tulokset 
eivät ole yleistettävissä kaikkiin ehkäisyinterven-
tioihin. Intervention suunnitteluun ja toteutuk-
seen saatu koulutus vaihteli terveyskeskuksittain. 
Interventioista tiedottaminen oli laajaa, moni-
puolista ja innovatiivista, sillä niistä tiedotettiin 
jopa kauppojen ilmoitustauluilla. Myös seulon-
noissa luotiin uusia käytäntöjä yhden terveys-
keskuksen järjestäessä projektin jälkeen yleisiä 
sokerirasituspäiviä. Seulotuista 5 - 17 %:lla to-
dettiin tuore diabetes ja 24-50 %:lla heikentynyt 
sokerinsieto. Suurimmat ilmaantuvuusluvut oli-
vat terveyskeskuksissa, joissa seula testiin oli ti-
heä, ja pienimmät terveyskeskuksessa, joka jär-
jesti yleisiä sokerirasituspäiviä. Viimeksi maini-
tussa ilmaantuvuus oli samaa luokkaa kuin kes-
ki-ikäisessä suomalaisväestössä keskimäärin (22). 
 
Valintakriteerit interventioryhmiin mukaanotolle 
vaihtelivat hieman terveyskeskuksittain, mutta 
kaikissa lähtökohtana oli kohonnut diabeteksen 
tai sepelvaltimotaudin riski. Valtaosa osallistujis-
ta oli naisia (kahdessa terveyskeskuksessa 100 
%). Miehiä olisikin saatava nykyistä paremmin 
tällaiseen toimintaan. Nyt käytössä olevan tyy-
pin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toteutus-
suunnitelman mukaan intervention alussa tulisi 
osallistujilta mitata paino ja pituus sekä laskea 
niiden avulla painoindeksi, mitata vyötärön ym-
pärys ja verenpaine sekä määrittää veren rasva-
arvot (23). Tämä tavoite toteutuikin kahdessa 
terveyskeskuksessa kolmesta. Terveyskeskuksissa 

osattiin siten toimia nykyisen suosituksen mu-
kaisesti jo ennen sen julkistamista.  
 
Ehkäisyprojektit toteutettiin ryhmätoimintana. 
Ryhmät kokoontuivat 11-19 kertaa ja interven-
tio kesti 14-24 viikkoa eri terveyskeskuksissa. 
Ryhmätoiminta on edellä mainitun ehkäisyoh-
jelman mukaista ja teemoiltaan samanlaista, 
mutta kokoontumiskertoja siinä suositellaan 
huomattavasti vähemmän. Diabro-projektissa 
kokoontumisiin sisältyi ohjattua liikuntaa, joka 
valtakunnallisessa ehkäisyprojektissa on erillään. 
Tätä voi pitää Diabro-projektin vahvuutena, sillä 
osallistujien ohjaaminen muualla toimiviin ryh-
miin ei välttämättä ole yhtä tehokas keino lisätä 
liikunnan harrastamista. 
 
Ehkäisyinterventioiden aikana osallistujien pai-
no, verenpaine ja veren rasva-arvot laskivat sa-
maan tapaan kuin varsinaisissa diabeteksen eh-
käisytutkimuksissa (18-19). Näin ehkäisyinter-
ventioita voidaan pitää onnistuneina ja ne osoit-
tivat, että tieteellisissä tutkimuksissa saavutetut 
tulokset voidaan saavuttaa myös terveydenhuol-
lon toimintaympäristössä. Yhdessä terveyskes-
kuksessa toimintatavat myös muuttuivat aiem-
masta: terveyskeskus aikoi järjestää jatkossakin 
sokerirasituspäivä, ja ryhmätoiminta jäi pysyväk-
si toiminnaksi. Näin tämä terveyskeskus alkoi 
toteuttaa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaa 
jo ennen sen valtakunnallista julkistamista. 

 
 
 
 



 
 

8  KOULUTUKSET 
 

Johanna Niku, Maija Alahuhta, Liisa Hiltunen, Mauri Laakso, Heli Alakangas
 
Yleistä 
 
Kehittämishankkeeseen, jolla tavoitellaan toi-
minnan muutosta ja uusia hoitokäytäntöjä, liit-
tyy olennaisesti koulutus. Oleellista on silloin 
järjestää koulutusta, joka tukee muutoksen ai-
kaansaamista. Koulutustarvetta arvioitiin kysy-
mällä terveyskeskusten diabetestyöntekijöiltä, 
millaista koulutusta he haluaisivat ja tarvitsisivat. 
Projektissa järjestettiin koulutusta yhteistyössä 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun 
yliopiston kanssa.  
 
Koulutus sisälsi seuraavia aihealueita: diabetek-
sen ennaltaehkäisy, diabetes sairautena ja dia-
betekseen liittyvät lisäsairaudet, diabeetikon 
ruokavalio, omahoito ja omahoidon tukeminen 
sekä diabeetikon ohjaukseen liittyen ongelma-
perustainen oppiminen ja voimaantuminen 
(empowerment) omahoitoon.  
 
Ammattikorkeakoulun puolella todettiin, että on 
tarvetta myös laajemmalle diabeetikoiden hoi-
toon liittyvälle koulutukselle. Tältä pohjalta 
suunniteltiin 20 opintoviikon laajuiset diabetek-
sen hoidon erikoistumisopinnot sairaanhoitajille 
ja terveydenhoitajille. Opinnot toteutettiin luku-
vuonna 2002–2003 ja niihin osallistui 38 alueen 
sairaan- ja terveydenhoitajaa.  

Terveydenhuoltohenkilöstölle tehdyn  
koulutuskyselyn tulokset 
 
Seitsemäntoista diabeteshoitajaa ja seitsemän 
lääkäriä osallistui johonkin Diabron järjestämistä 
koulutuksista (kyselylomake liitteenä 5). Yksi 
hoitaja ei osallistunut mihinkään koulutuksista. 
13 hoitajaa ja neljä lääkäriä pääsi kaikkiin Diab-
ron järjestämiin koulutuksiin, joihin halusi – nel-
jä hoitajaa ja kolme lääkäriä ei päässyt. Kaikkien 
hoitajien (n = 17) ja lääkärien (n = 7) mielestä 
koulutuksista oli ollut hyötyä omassa työssä. 
 
Yhdentoista hoitajan mukaan koulutuksista saa-
tu hyöty käytännön työhön oli lisätiedon saami-
nen ja sitä kautta tuki omalle työlle. Kolmen 
hoitajan mukaan koulutuksista sai intoa ja moti-
vaatiota omaan työhön. Yksi hoitaja koki mui- 

 
den lähikuntien hoitajien tapaamisen ja koke-
musten jakamisen tärkeäksi. Yhden hoitajan 
mukaan koulutuksilla oli vaikutusta tiedonkulun 
paranemiseen ja yhteistyöhön. Asioiden koko-
naisvaltainen huomiointi parani koulutusten 
myötä kahden hoitajan mukaan. Kolme lääkäriä 
koki asioiden kertaamisen ja tietojen päivittämi-
sen koulutusten tuomana hyötynä. Kaksi lääkä-
riä näki tärkeäksi kanssakäymisen muiden sa-
manlaista työtä tekevien kanssa. Yhden lääkärin 
mukaan sokerirasitusten käyttö oli lisääntynyt. 
Muuhun ammattiryhmään kuuluva koki saa-
neensa ohjaamiseen varmuutta.  
 
Monikaan ei osannut sanoa, mikä oli hänen 
mielestään paras koulutus ja mitä jäi niiltä kai-
paamaan. Mahdollisesti tämä johtui siitä, että 
koulutuksista oli kulunut jo aikaa. Kuuden hoita-
jan ja yhden lääkärin mielestä kaikki koulutukset 
olivat olleet hyviä. Hyviksi koulutuksiksi vastauk-
sissa mainittiin seuraavat: ravitsemukseen, iäk-
käiden diabeetikoiden hoitoon, diabeettiseen 
munuaissairauteen ja jalkaongelmiin ja ve-
risuonikirurgiaan liittyvät luennot sekä Dehko-
asiat. Yhden hoitajan mielestä parhaita olivat 
lääkärien luennot. Yhden hoitajan mukaan kai-
kista koulutuksista oli jäänyt kytemään jotakin. 
Yhden lääkärin mielestä diabeteksen ehkäisyyn 
ja diabeteksen lääkehoitoon liittyvät luennot 
olivat hyviä.  
 
Juuri kukaan hoitajista ei osannut sanoa, mitä jäi 
kaipaamaan koulutuksilta. Yksi hoitaja jäi kai-
paamaan syventävää tietoa diabeteksen hoidon 
eri osa-alueilta ja yksi hoitaja taas piti tärkeänä, 
että myös jatkossa olisi säännöllisesti koulutuk-
sia. Kaksi lääkäriä olisi kaivannut enemmän teo-
rian soveltamista käytännön työhön harjoittele-
malla ja käymällä läpi esimerkkitilanteita. Yksi 
lääkäri taas jäi kaipaamaan koulutuksiin osallis-
tumismahdollisuutta 
 
Kolme hoitajaa koki tietonsa ja taitonsa diabe-
teksen hoidosta hyviksi ja kolme suhteellisen 
hyviksi. Kaksi piti tietojaan ja taitojaan kohtuulli-
sina. Kolme hoitajaa oli sitä mieltä, että tiedot ja 
taidot karttuvat koko ajan paremmiksi koulutuk-
sen ja kokemuksen ansiosta. Yksi hoitaja koki 



 
 

tietonsa ja taitonsa tyypin 2 diabeteksen osalta 
suhteellisen hyviksi, kolmen mielestä tiedoissa 
oli parannettavaa ja yhdellä ne olivat paran-
tuneetkin. Yksi koki tietonsa riittäviksi ja yksi 
vajavaisiksi. Lääkäreistä kaksi koki tietonsa ja 
taitonsa diabeteksen hoidosta hyviksi ja kaksi 
kohtalaisen hyviksi. Kolme lääkäriä taas piti 
omia tietojaan ja taitojaan kohtalaisina tai tyy-
dyttävinä. Muihin ammattiryhmiin kuuluvista 
toinen piti taitojaan hyvinä, mutta tiedoissa oli 
kehittämistä – toinen taas koki, että tyypin 2 
diabeteksen osalta tiedot ovat paremmat. 
 

Yksitoista hoitajaa koki mahdollisuutensa pitää 
yllä diabetestietämystään hyvinä. Kolmelle hoi-
tajalle ajankäyttö asetti rajoituksia pitää yllä tie-
tämystään muun muassa siksi, ettei sijaista saa 
koskaan. Kolme hoitajaa oli sitä mieltä, että tä-
mä asia riippuu pitkälti itsestä. Lääkäreistä kol-
me koki mahdollisuudet ylläpitää diabetestietä-
mystään hyviksi. Kolme lääkäreistä oli sitä miel-
tä, että mahdollisuus diabetestietämyksen ylläpi-
toon riippuu pitkälti itsestä ja omasta aktiivisuu-
desta. Yksi lääkäri piti mahdollisuuksia rajallisi-
na.  

 
 
 



 
 

9  PROJEKTISTA PYSYVÄÄN TOIMINTAAN  
 

Mauri Laakso, Liisa Hiltunen, Heli Alakangas, Johanna Niku, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi 

Diabro-projektin ja sen osahankkeiden 
arviointia 
 
Diabro-projekti toteutettiin vuosina 2000 - 
2003 Oulun Eteläisessä Ylivieskan, Nivala-
Haapajärven ja Siikalatvan seutukunnissa 13 
kunnan alueella. Projektilla oli kunnianhimoiset 
tavoitteet ja tavoitteita toteutettiin laajalla rin-
tamalla monissa eri osaprojekteissa, eri henkilös-
töryhmille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa ja 
julkisen tiedottamisen avulla. Tärkeimmät osa-
projektit keskittyivät diabeteksen hoidon laadun 
kartoittamiseen sairauskertomuksen osana ole-
van diabetestietojärjestelmän avulla, omahoidon 
ja omaseurannan selvittämiseen, OmaHoito-
palvelun käyttöönottoon, diabeetikoille suun-
nattujen kuntoutuskurssien kehittämiseen ja 
diabeteksen ehkäisytoiminnan aloittamiseen 
projektissa mukana olevien kuntien alueella.  
 
Hoitajien mukaan seuraavat asiat onnistuivat 
interventioissa hyvin: asiakkaat olivat innostu-
neita ja aktivoituneita, hoitolinjoja saatiin yhte-
näistetyksi, koulutusta saatiin isolle joukolle 
henkilöstöä, hyviä ideoita virisi jatkoa varten, 
ennaltaehkäisevän työn merkitys sai huomiota, 
liikuntainterventio painonhallintaryhmissä oli 
onnistunut ja riskiasiakkaat pääsivät asianmukai-
seen ohjaukseen. 
 
Hoidon kehittämistoimista ja ehkäisyn toteut-
tamisesta vastasivat ensisijaisesti diabeteshoita-
jat. Kaksitoista diabeteshoitajaa ja yksi lääkäri 
toteutti tyypin 2 diabeteksen ehkäisyinterventi-
oita tai muita diabeteksen hoidon kehittämisin-
terventioita terveyskeskuksessaan. Kaksi hoitajaa 
ja kuusi lääkäriä ei osallistunut minkään inter-
vention toteuttamiseen.  
 
Parantamistarpeitakin interventioissa todettiin 
olevan. Kaksi hoitajaa kaipasi enemmän aikaa 
suunnitteluun ja toteutukseen ja kaksi olisi pa-
rantanut tiedottamista. Lisäksi yksi hoitaja koki 
ongelmana, että ryhmää joutui pitämään kaksi 
henkilöä toisen sairastumisen takia. Yksi hoitaja 
oli sitä mieltä, että jatkossa kannattaisi lähteä 
liikkeelle asiakkaiden toiveista. Kahden hoitajan 
mukaan ehkäisyohjelmassa oli vain pientä hio 

 
mista. Yhden lääkärin mukaan interventiossa 
olisi pitänyt olla enemmän aikaa ja laaja-
alaisempi suunnitteluryhmä. 

Pysyvään toimintaan 
 
Diabeteshoitajia ja lääkäreitä pyydettiin kuvaa-
maan, millaista toimintaa terveyskeskukseen jää 
hankkeen jälkeen. Koulutusten todettiin jättä-
neen jälkeensä lisää tietoa diabeteksesta, hei-
kentyneestä sokerinsiedosta, niiden hoidosta ja 
diabeteksen ehkäisystä. Heidän mukaansa dia-
beteksen riskin tiedostaminen lisääntyi terveys-
keskuksissa, siihen osataan kiinnittää paremmin 
huomiota ja riskipotilaat pyritään tunnistamaan. 
Sokerirasituskokeiden tekeminen jatkuu. Yhdes-
sä terveyskeskuksessa on suunnitteilla sokeri-
rasituspäivien aloittaminen, ja toisessa jatketaan 
niiden pitämistä. Henkilökunta osaa kiinnittää 
nyt enemmän huomiota ennaltaehkäisyyn, ja 
ennaltaehkäisevää työtä aiottiin jatkaa.  
 
Terveyskeskukset jatkavat ryhmätoimintaa; esi-
merkiksi kuntosaliryhmiä niille, joilla on heiken-
tynyt sokerinsieto. Hoitoa on saatu yhdenmu-
kaisemmaksi ja jatkossa tilannetta on tarkoitus 
tarkistaa aika ajoin. Lisäksi yhteen terveyskes-
kukseen on luvassa puolipäiväinen diabeteshoi-
taja lisää. Pysyväksi toiminnaksi omaan hoitoyk-
sikköön jää myös ProWellness-
diabetestietojärjestelmä, jonka toivotaan tuovan 
hoitajille lisää aikaa diabetestyöhön. Yhteistyö 
terveyskeskuksen sisällä ja muiden terveyskes-
kusten diabeteksesta vastaavien hoitajien kanssa 
on lisääntynyt ja henkilökunnan innostus on 
kasvanut. Lisäksi pysyväksi jäänee kurssitoimin-
ta, diabeteksen ehkäisytoiminta, ja lisäpanostus 
diabeteksen hoitoon. Projektin myötä karttui 
uutta tietoa ja kehitettiin uutta ohjausmateriaa-
lia. Kaikilla näillä toimilla voi olla myönteinen 
vaikutus siihen, että myös potilaat entistä pa-
remmin osallistuvat ja ottavat vastuuta omasta 
hoidostaan.  
 



 
 

Johtopäätökset ja suositukset 
 
Diabro oli alueellaan ensimmäinen diabeteksen 
hoitoon liittyvä projekti. Projektissa oli kaksi 
päätoimista työntekijää. Projektiin osallistunei-
den terveyskeskusten henkilöstö pysyi ennal-
laan, mutta olemassa olevillakin resursseilla saa-
tiin aikaan muutoksia ja uutta toimintaa. Erityi-
sesti ehkäisyn ja hoidon kehittäminen lähtivät 
liikkeelle terveyskeskusten henkilöstön omista 
ideoista samoin kuin joissakin kunnista diabetes-
tietojärjestelmän käyttöönotto. Toimintaan si-
touduttiin alusta lähtien hyvin, ja useimmat uu-
det toimintamallit olivat käytössä Diabro-
projektin päättyessä kolme vuotta Dehkon 
käynnistymisen jälkeen. Hanke osui oikeaan 
aikaan: se oli diabeteksen ehkäisyn osalta varas-
lähtö valtakunnalliseen tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyhankkeeseen.  
 
Osalle terveyskeskuksista tietojärjestelmän käyt-
töönotto jäi vajaaksi: se koettiin ulkoapäin an-
netuksi eikä sitä nähty kiinteänä osana omaa 
työtä. Tällöin tietojärjestelmä jäi vähitellen pro-
jektin jälkeen pois käytöstä tai sen käyttöönot-
toon herättiin vasta hankkeen jälkeen. Hank-
keen resursseja olisi ehkä voinut suunnata 
käynnistämisvaiheessa enemmän diabeteshoita-
jien ja -lääkäreiden aktivointiin ja motivointiin. 
Lisäksi alueen lääkäripulan vuoksi lääkärit pys-
tyivät osallistumaan vain pieneen osaan projek-
tin toimintaa. Diabetestietojärjestelmän rapor-
tointimahdollisuus koettiin hyväksi hoidon ja 
oman työn laadun mittariksi. Tietojärjestelmien 
välisen integraation puutteesta johtuva kaksois-
kirjaus koettiin ongelmaksi.  
 
Diabeetikoiden hoitotasapaino saatiin selvite-
tyksi hyvin kattavasti projektin alkaessa. Hoito-
tasapainotiedot saatiin lähes kaikilta alueen ter-
veyskeskuksissa ja Oulaskankaan sairaalassa 
hoidossa olevilta diabeetikoilta. Näin voidaan 
olettaa, että tulokset vastaavat hyvin todellisuut-
ta. Hoitotasapaino vastasi valtakunnallista tasoa 
sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavil-
la: tyypin 2 diabeetikoilla oli kohtalainen hoito-
tasapaino, mutta tyypin 1 diabeetikoiden hoitoa 
olisi vielä tehostettava. 
 
Ylipainolla on todettu yhteys moniin sairauksiin, 
muun muassa tyypin 2 diabetekseen ja sepelval-

timotautiin. Ylipainoisten osuus väestössä lisään-
tyy jatkuvasti. Sairaskertomustietojen perusteella 
lähes 90 % tyypin 2 diabeetikoista oli ylipainoi-
sia, joten painonhallintaa tulisi tehostaa. Veren-
paineen ja veren rasva-arvojen seuranta toimii 
hyvin, mutta erityisesti tyypin 2 diabeetikoilla 
systolinen verenpaine ja triglyseridiarvot olivat 
useilla koholla, joten myös niiden hoidossa on 
tehostamisen tarvetta.  
 
Tyypin 1 diabeetikoiden verensokeriseuranta 
kotona toteutui lähes kaikilla. Hoitajat kysyivät 
näitä kotimittaustuloksia useammin kuin lääkä-
rit. Lääkäreiden tulisi kysyä niitä nykyistä use-
ammin, koska he pääasiassa tekevät päätökset 
lääkehoidosta. Lääkärin tulisi myös paremmin 
huomioida verenpaineen kotiseuranta ja kotona 
tehdyt punnitukset. Esimerkiksi viidesosa dia-
beetikoista mittasi verenpainettaan kotona, mut-
ta potilaan käsityksen mukaan mittauksia ei 
hyödynnetty millään tavalla hoidossa.  
 
OmaHoito-palvelu motivoi diabeetikoita oma-
hoidon tarkkailuun. Erityisesti graafiset kuviot 
auttoivat hahmottamaan omaa hoitotasapainoa. 
Palvelua voisi suositella laajemmin varsinkin 
tyypin 1 diabeetikoiden käyttöön, koska se to-
dennäköisesti motivoisi hoidon tehostamiseen 
omaseurannan avulla. Palautteen saamisessa ja 
antamisessa koettiin ristiriitaa: kolmasosa palve-
lua käyttäneistä diabeetikoista koki, ettei ollut 
saanut hoitajaltaan tai lääkäriltään mitään palau-
tetta OmaHoito-palveluun lähettämistään tulok-
sista, mutta toisaalta kaikki hoitajat ja lääkärit 
ilmoittivat, että olivat antaneet palautetta. Vaik-
ka palautteen antaminen tekstiviestillä, web-
viestillä tai puhelimitse veikin työaikaa, on otet-
tava huomioon, että sitä myös säästyi, kun 39 
%:lla palvelua käyttäneistä diabeetikoista vas-
taanottokäynnit harvenivat. Hoitajat ja lääkärit 
kokivat OmaHoito-palvelun pääsääntöisesti 
myönteisesti; he näkivät sen kannustavan ja mo-
tivoivan omahoitoon. 
 
Vaikka Suomea pidetäänkin korkean teknologi-
an maana, uudet yhteydenpitotavat diabeeti-
koiden hoidossa eivät tämän projektin aikana 
saavuttaneet suurta suosiota. Perinteiset vas-
taanottokäynnit ja puhelintunnit olivat edelleen 
suosituimpia diabeetikon, hoitajan ja lääkärin 
välisiä yhteydenpitotapoja. Mahdollisesti tähän 
vaikutti OmaHoito-palvelun käyttäjien ikäraken-



 
 

teen painottuminen yli 50-vuotiaisiin. Todennä-
köisesti vasta, kun nykytekniikkaan tottunut su-
kupolvi tulee potilaiksi, hoitajiksi ja lääkäreiksi, 
uudet yhteydenpitotavatkin alkavat yleistyä.  
 
OmaHoito-palvelussa on edelleen kehittämistä; 
eniten kaivattiin palveluun joustavuutta diabee-
tikon vaihtelevan vuorokausirytmin mukaiseksi.  
 
Diabeetikoiden kuntoutuskursseille osallistuneet 
kokivat hyötyneensä kurssista. Tätä ajatusta tu-
kee myös se, että tablettihoitoisilla diabeetikoilla 
paino, verenpaine ja pitkäaikainen verensokeri 
olivat vielä vuosi kurssin jälkeen matalampia 
kuin lähtötilanteessa. Yhdistelmähoitoisilla muu-
tokset eivät olleet yhtä selkeitä, mutta heilläkin 
pitkäaikainen verensokeri parani. Haastattelujen 
perusteella diabeetikoiden omahoito ja elintavat 
paranivat: ruokavaliohoito tehostui ja liikunta 
tuli säännöllisemmäksi. Näiden tulosten perus-
teella lyhyestäkin kurssista on sekä subjektiivista 
että objektiivista hyötyä diabeetikoiden hoidos-
sa. Hoitajien ja lääkäreiden mielestä kuntoutus-
kursseille oli tarvetta ja niistä oli myös hyötyä. 
Lisäksi hoitajat ja lääkärit antoivat varteenotetta-
via kehittämisehdotuksia tuleville kursseille. 
 
Projektissa järjestettiin sekä diabeteksen hoitoon 
että ehkäisyyn liittyvää koulutusta yhteistyössä 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun 
yliopiston kanssa. Koulutus koettiin hyödyllisek-
si, innostavaksi, motivoivaksi sekä yhteistyötä ja 
kollegojen tukea lisääväksi. Koulutusten hyöty 
oli näin paitsi tiedollista, myös vertaistukea an-
tavaa ja omaan työhön kannustavaa. Yhtenä 
tärkeänä antina koettiin samojen asioiden paris-
sa eri paikkakunnilla työskentelevien ja eri am-
mattiryhmiä edustavian henkilöiden tapaaminen 
ja verkottuminen. Koulutusta toivottiin jatkuvak-
si ja säännölliseksi. Projektin kokemusten perus-
teella ammattikorkeakoulu toteutti 20 opintovii-
kon laajuiset diabeteksen hoidon erikoistu-
misopinnot sairaanhoitajille ja terveydenhoitajil-
le lukuvuonna 2002 – 2003.  
 
Koulutuksissa oli mukana eri ammattiryhmien 
jäseniä ja niiden työpajoissa työntekijät itse 

suunnittelivat erilaiset hoito- ja ehkäisyinterven-
tiot. Ilmeisesti tästä syystä toimijoiden sitoutu-
minen varsinkin interventioihin oli hyvä. Alueel-
lisesti laajoissa diabeteksen hoito- ja ehkäisypro-
jekteissa on tärkeää järjestää paikallisia koulu-
tus- ja suunnittelutilaisuuksia, jolloin projektissa 
mukana olevat voivat parhaiten huomioida läh-
tökohtansa ja paikalliset olot. Tämä edesauttaa 
projektiin sitoutumista. Diabeteshoitajien ja -
lääkäreiden sekä heidän esimiestensä sitoutta-
miseen hankkeen muihin osiin olisi ehkä pitänyt 
panostaa vieläkin enemmän.  
 
Projekti osoitti, että uusien toimintamallien käyt-
töönotto on mahdollista aiempia toimintatapoja 
muuttamalla. Ainoastaan yksi kunta osoitti lisä-
resursseja projektiin, ja muissa kunnissa toimit-
tiin olemassa olevin voimavaroin. Projekti oli 
liian lyhyt kyetäkseen osoittamaan suuria muu-
toksia diabeteksen hoitokäytännöissä, -
tasapainossa tai uusien diabetestapausten il-
maantuvuudessa. Uuden teknologian käytöstä 
saatiin kokemuksia, jotka osoittivat siihen liitty-
vän myös ongelmia sekä hoitohenkilökunnan 
työvälineenä että potilaiden omahoito- ja vies-
tintävälineenä. Mikäli uuden teknologian käyt-
töä halutaan laajentaa, on järjestelmien käyt-
töönoton ohjantaan ja potilaiden ohjaukseen 
panostettava riittävästi. Diabeetikoiden sopeu-
tumisvalmennuskursseista saatiin hyviä tuloksia. 
Niitä tulisi jatkaa ja niiden korvausjärjestelmää 
kehittää.  
 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyinterventiot osoit-
tautuivat onnistuneiksi. Sokerirasitustutkimuksis-
sa löytyneet henkilöt, joilla todettiin tuore dia-
betes tai heikentynyt sokerinsieto, saatiin vii-
veettä paikallisesti suunniteltujen interventioi-
den piiriin. Yhdessä kunnassa järjestetyt yleiset 
sokerirasituspäivät olivat suosittuja ja koettiin 
niin positiiviseksi, että ne päätettiin ottaa osaksi 
terveyskeskuksen pysyvää toimintaa. Kaikkien 
Suomen kuntien tulisi aloittaa tyypin 2 diabe-
teksen ehkäisytoiminta joko Dehkon mallin mu-
kaan tai omalla innovatiivisella tavallaan. 
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KYSELY POTILAILLE DIABETEKSEN HOIDON KEHITTÄMISESTÄ    LIITE 1  
 
Vastauspäivä  _____ / _____ 2001  Henkilötunnus ________________________(vapaaehtoinen) 
 
Vastausohjeita: Vaihtoehtokysymyksissä valitse vain yksi vaihtoehto, ellei toisin mainita. 
 
OSIO I  Arvoisa vastaaja, ensiksi kysymme muutamia vastaajaa koskevia taustatietoja 
 
1.  Oletteko      a) mies      b) nainen 
 
2. Kotipaikkakuntanne ________________________ 
 
3.  Minkä ikäinen olette? ______ vuotta 
 
4.  Mikä on pituutenne? _______ (cm) 
 
5.  Mikä on painonne? _______ (kg) 
 
6. Viimeisin HbA1c-arvonne? _________ 
 
7. Diabeteshoitopaikkanne 
a) terveyskeskus 
b) alue- tai keskussairaala 
c) yksityinen lääkäriasema 
d) muu, mikä _____________________ 

 
8.  Milloin teillä on todettu diabetes?  
     ___________ (vuosiluku) 
 
9.  Minkä tyypin diabetesta sairastatte? 
a) Nuoruustyypin diabetesta (tyypin 1)  
b) Aikuistyypin diabetesta (tyypin 2) 
c) Heikentynyttä sokerinsietoa (todetaan 

sokerirasituskokeella) 
d) En tiedä, minkä tyypin diabetesta sairastan 
 
10.  Mikä on diabeteksenne hoitomuoto? 
a) ruokavalio 
b) ruokavalio ja tablettihoito 
c) ruokavalio-, tabletti- ja insuliinihoito 
d) ruokavalio ja insuliinihoito 
 

 
11. Miten arvioisitte terveydentilanne tällä hetkellä diabeteksen suhteen? Merkitkää pystyviivalla asteikolle. 
         
              Huono 0         1         2        3         4         5         6         7         8         9        10 erinomainen  

                    
                                                                                                                                                    
OSIO II  Seuraavaksi kysymme joitakin asioita diabeteksen hoidossa käytettävistä laitteista ja niiden käytöstä 
diabeteksen hoidon apuna.  
 
12.  Onko Teillä oma verensokerimittari? 
a) kyllä  
b) ei 
 
13. Kuinka usein mittaatte verensokeriarvoja? 
a) yleensä joka päivä 
b) ______ kertaa viikossa 
c) ______ kertaa kuukaudessa 
d) en mittaa lainkaan verensokeriarvoja 
 
14. Kuinka monta verensokerimittausta teette niinä 
päivinä, jolloin yleensä mittaatte itse verensokerin? 
Teen yleensä mittauspäivinä _______ mittausta.  
 
15. Miten kirjaatte mittaamanne verensokeritulokset? 
a) seurantavihkoon tai paperille 
b) mittari tallentaa tiedot muistiin 
c) mittari tallentaa tiedot muistiin ja puran tulokset 

omalla tietokoneellani 
d) mittari tallentaa tiedot muistiin ja diabeteshoitaja 

purkaa tulokset vastaanotolla 
e) en kirjaa tuloksia  
 
16. Miksi mittaatte verensokeria? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

17A. Kysyykö diabetesta hoitava lääkärinne 
kotimittausten tuloksia? 
a) kyllä, jokaisella vastaanottokäynnillä 
b) kyllä, silloin tällöin, mutta ei jokaisella käynnillä 
c) ei kysy koskaan 
 
17B. Kysyykö diabeteshoitajanne kotimittausten 
tuloksia? 
a) kyllä, jokaisella vastaanottokäynnillä 
b) kyllä, silloin tällöin, mutta ei jokaisella käynnillä 
c) ei kysy koskaan 
 
18A. Miten olette itse hyödyntänyt kotona mittaamianne 
verensokerituloksia diabeteksenne  hoidossa? (Voitte 
rengastaa useamman kuin yhden vaihtoehdon) 
a) insuliinihoidon annostelussa 
b) tablettihoidon muuttamisessa 
c) ruokavaliohoidon toteuttamisessa 
d) liikuntatottumuksissa 
e) en ole hyödyntänyt kotona mittaamiani 

verensokerituloksia diabeteksen hoidossa 
 



  
18B. Miten diabeteshoitajanne/lääkärinne on käyttänyt 
kotona mittaamianne verensokerituloksia diabeteksenne 
hoidossa? (Voitte rengastaa useamman kuin yhden 
vaihtoehdon) 

18B. Miten diabeteshoitajanne/lääkärinne on käyttänyt 
kotona mittaamianne verensokerituloksia diabeteksenne 
hoidossa? (Voitte rengastaa useamman kuin yhden 
vaihtoehdon) 
a) insuliinihoidon annostelussa a) insuliinihoidon annostelussa 
b) tablettihoidon muuttamisessa b) tablettihoidon muuttamisessa 
c) ruokavaliohoidon muuttamisessa c) ruokavaliohoidon muuttamisessa 
d) liikunnan ohjaamisessa d) liikunnan ohjaamisessa 
e) kotona mitattuja verensokerituloksia ei ole 

hyödynnetty diabeteksen hoidon suunnittelussa 
e) kotona mitattuja verensokerituloksia ei ole 

hyödynnetty diabeteksen hoidon suunnittelussa 
  
19A. Olisiko mielestänne kotona mittaamianne 
verensokeriarvoja hyödyllistä tarkastella myös  
seurantakäyntien välillä ? 

19A. Olisiko mielestänne kotona mittaamianne 
verensokeriarvoja hyödyllistä tarkastella myös  
seurantakäyntien välillä ? 
a) kyllä, olisi usein a) kyllä, olisi usein 
b) kyllä, silloin tällöin b) kyllä, silloin tällöin 
c) ei ole tarpeen c) ei ole tarpeen 
  
19B. Jos vastasitte kyllä, minkälaisissa tilanteissa arvoja 
olisi tarpeen tarkastella myös seurantakäyntien välillä? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 

19B. Jos vastasitte kyllä, minkälaisissa tilanteissa arvoja 
olisi tarpeen tarkastella myös seurantakäyntien välillä? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
  
20. Onko Teillä kotona käytettävissänne 
verenpainemittari? 
20. Onko Teillä kotona käytettävissänne 
verenpainemittari? 
a) kyllä a) kyllä 
b) ei b) ei 
  
21. Kuinka usein mittaatte kotona verenpaineenne? 21. Kuinka usein mittaatte kotona verenpaineenne? 
a) yleensä joka päivä a) yleensä joka päivä 
b) ______ kertaa viikossa b) ______ kertaa viikossa 
c) ______ kertaa kuukaudessa c) ______ kertaa kuukaudessa 
d) en mittaa lainkaan verenpainetta kotona d) en mittaa lainkaan verenpainetta kotona 

  
  
22A. Kuinka itse hyödynnätte kotona mittaamianne 
verenpainearvoja? 
22A. Kuinka itse hyödynnätte kotona mittaamianne 
verenpainearvoja? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
  
22B. Kuinka diabetesta hoitava lääkärinne / hoitajanne 
hyödyntää kotona mittaamianne verenpainearvoja? 
22B. Kuinka diabetesta hoitava lääkärinne / hoitajanne 
hyödyntää kotona mittaamianne verenpainearvoja? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
  
23. Jos Teillä on käytettävissänne henkilövaaka, kuinka 
usein punnitsette itsenne 
23. Jos Teillä on käytettävissänne henkilövaaka, kuinka 
usein punnitsette itsenne 
a) päivittäin a) päivittäin 
b) viikottain b) viikottain 
c) kuukausittain tai harvemmin c) kuukausittain tai harvemmin 
d) en punnitse itseäni kotona d) en punnitse itseäni kotona 
e) minulla ei ole henkilövaakaa e) minulla ei ole henkilövaakaa 

  
24A. Miten itse hyödynnätte punnitustuloksia? 24A. Miten itse hyödynnätte punnitustuloksia? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
  
24B. Miten hoitohenkilökunta hyödyntää 
punnitustuloksianne? 
24B. Miten hoitohenkilökunta hyödyntää 
punnitustuloksianne? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
  
  
  
  

  
  
  
OSIO III  Seuraavaksi kysymme joitakin asioita siitä, mistä saatte diabetestä ja sen hoitoa koskevia tietoja ja miten 
arvioitte tietojenne määrää ja tarvetta.
OSIO III  Seuraavaksi kysymme joitakin asioita siitä, mistä saatte diabetestä ja sen hoitoa koskevia tietoja ja miten 
arvioitte tietojenne määrää ja tarvetta.

25. Miten arvioisitte diabetestä koskevat tietonne? Merkitkää arvioimanne tietomäärä pystyviivalla alla olevalle asteikolle 25. Miten arvioisitte diabetestä koskevat tietonne? Merkitkää arvioimanne tietomäärä pystyviivalla alla olevalle asteikolle 
                
         Ei lainkaan tietoja 0         1         2         3         4         5        6         7         8         9        10 täydelliset tiedot           Ei lainkaan tietoja 0         1         2         3         4         5        6         7         8         9        10 täydelliset tiedot  

                                                                          
26. Minkälaista diabetesta koskevaa lisätietoa tarvitsisitte? 26. Minkälaista diabetesta koskevaa lisätietoa tarvitsisitte? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_
  
27. Millä tavalla haluaisitte saada tarvitsemaanne tietoa käyttöönne? (Voitte valita useamman kuin yhden vaihtoehdon) 27. Millä tavalla haluaisitte saada tarvitsemaanne tietoa käyttöönne? (Voitte valita useamman kuin yhden vaihtoehdon) 

 Henkilökohtaisesti hoitajalta / 
lääkäriltä 

 Henkilökohtaisesti hoitajalta / 
lääkäriltä 

 Ryhmässä (esim. hoitajalta, 
lääkäriltä, 
ravitsemusterapeutilta) 

 Ryhmässä (esim. hoitajalta, 
lääkäriltä, 
ravitsemusterapeutilta) 

 Ohjaus puhelimitse  Ohjaus puhelimitse 
 Kirjalliset ohjeet ja oppaat  Kirjalliset ohjeet ja oppaat 
 Sähköpostin välityksellä  Sähköpostin välityksellä 

  
  

 Muuten, miten?  Muuten, miten? 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

  
  
  
 



 
 
OSIO IV  Kysymme Teiltä vielä tietokoneen ja puhelimen käyttömahdollisuuksista.
 
28.  Onko Teillä käytettävissänne tietokonetta? 
a) kotona 
b) työpaikalla 
c) minulla ei ole käytössäni tietokonetta 
 
29. Jos Teillä on käytettävissänne tietokone, onko siinä 
sähköposti tai Internet-yhteys? 
a) kyllä 
b) ei 
 
30. Jos Teillä on tietokoneessanne Internet-yhteys, 
käytättekö sitä  
a) päivittäin 
b) viikoittain 
c) harvemmin kuin kerran viikossa 
d) en käytä yhteyksiä lainkaan 
 
31. Millainen puhelinyhteys Teillä on käytettävissänne? 
a) tavallinen perinteinen lankapuhelin 
b) vain matkapuhelin 
c) sekä lankapuhelin että matkapuhelin 
d) minulla ei ole käytössäni puhelinta 

32. Jos Teillä on käytössänne matkapuhelin, käytättekö 
sitä soittamisen lisäksi myös muuten (esimerkiksi 
tekstiviestien lähettäminen)? 
a) kyllä 
b) en 
 
33. Onko Teillä mahdollisuutta keskustella hoidostanne 
puhelimitse tai sähköpostin välityksellä lääkärin tai 
hoitajan kanssa seurantakäyntien välillä? 
a) kyllä on mahdollisuus 
b) ei ole mahdollisuutta 
c) minulla ei ole tarvetta keskustella diabetekseni 

hoidosta muutoin kuin vastaanottokäyntien 
yhteydessä 

 
34. Minkälaisista asioista voisitte keskustella lääkärin tai 
hoitajan kanssa puhelimitse tai sähköpostin välityksellä? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

 
 
OSIO V  Diabetesta sairastavat henkilöt ovat tärkeitä hoitoa kehitettäessä, joten lopuksi vielä pari kysymystä siitä, 
miten diabeteksen hoitoa tulisi kehittää, jotta se parhaiten vastaisi teidän tarpeitanne. 
 
35. Miten haluaisitte diabeteksenne hoidosta vastaavan yksikön kehittävän palvelujaan ja toimintaansa? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
36. Mitkä seikat kaiken kaikkiaan auttaisivat Teitä eniten parantamaan diabeteksenne hoitoa? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Suuret kiitokset vastauksistanne! 
 
 
 



KYSELY OMASEURANNAN KÄYTTÄJILLE  LIITE 2 
 
Vastauspäivämäärä ___ / ___.2002 
 

1. Ikä _______    2. Sukupuoli   Nainen 

 Mies 
3. Ammatti __________________________ 
 

4. Diabetestyyppi   Tyyppi 1 (nuoruustyyppi) 
 Tyyppi 2 (aikuistyyppi) 
 Muu, mikä? ________________________ 

 

5. Hoitomuoto   Ruokavaliohoito 
  Tablettihoito 
  Yhdistelmähoito (tabletti + insuliini) 
  Insuliinihoito 

 

6. Hoitopaikka    __________________ terveyskeskus 
        (paikkakunta) 

  Muu, mikä? _______________________ 
                                                                     (esim. Oulaskankaan sairaala)  

 

7. Mitkä ovat diabetekseen liittyvät hoitotavoitteesi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Mitkä asiat koet hallitsevasi hyvin diabeteksesi hoidossa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

9. Millaisia ongelmia koet olevan diabeteksesi omahoidossa?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

10. Millä ne pystyisi ratkaisemaan? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



11. Minkälaisiin asioihin diabeteksen hoidossa tarvitsisit ulkopuolista tukea? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

12. Kerro omin sanoin, mitkä kaikki asiat olivat vaikuttamassa siihen, että lähdit mukaan 

Omaseurantaan (=lähetät kotimittaustuloksiasi modeemin avulla). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

13. a) Onko sinulla mahdollisuus katsella kotimittaustuloksiasi internetistä?  

   Kyllä    Ei 
 

      b) Jos vastasit kyllä, aiotko katsella internetistä tuloksiasi? 

    Kyllä    En 
 

14. Minkälaista hyötyä odotat Omaseurannan käytöstä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

15. Millä tavalla aiot olla yhteydessä diabeteshoitajaasi ja lääkäriisi jatkossa? 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Jos sinulla on jotain muuta Omaseurantaan liittyvää asiaa, jonka haluat kertoa meille, voit kirjoittaa 

sen kyselylomakkeen kääntöpuolelle. 

 

KIITOS VASTAUKSESTASI! 

 



KYSELY OMASEURANNAN KÄYTTÄJILLE  LIITE 3 
 
Vastauspäivä ___ / ___  2002 
 
1. Ikä _______   
 
2. Sukupuoli   Nainen 
   Mies 
 
3. Ammatti ___________________________________ 
 
4. Diabetestyyppi   Tyyppi 1 (nuoruustyyppi) 
   Tyyppi 2 (aikuistyyppi) 
   Muu, mikä? ______________ 
 
5. Hoitomuoto  Ruokavaliohoito 
   Tablettihoito 
   Yhdistelmähoito (tabletti + insuliini) 
   Insuliinihoito 
 
6. Hoitopaikka  _______________________ terveyskeskus 
           (paikkakunta) 
   Muu, mikä? _______________________ 
                                                                                                        (esim. Oulaskankaan sairaala) 
 
7. Kuinka monta verensokerimittausta teet viikossa? 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Montako kertaa kuukaudessa lähetät mittaustuloksesi modeemin avulla? 
________________________________________________________________________________ 
 
9. a) Onko verensokerimittausten tulosten purku onnistunut modeemin avulla? 

 Kyllä aina 
 Kyllä useimmiten 
 Ei aina 
 Ei koskaan 

 
b)Jos tulosten purkamisessa modeemin avulla on ollut ongelmia, niin minkälaisia? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
10. a) Oletko katsellut tuloksiasi Internetistä? 

 Kyllä, kuinka usein ___________________________________________ 
 En 
 Minulla ei ole mahdollisuutta internetin käyttöön 

 
b)Onko terveyskeskuksessa tulostettu Sinulle Internetistä kotimittaustuloksiasi? 

 Kyllä 
 Ei 

 



11. Jos olet katsellut tuloksiasi Internetistä tai saanut ne paperilla, 
a) Ovatko kuviot mielestäsi selkeitä ja ymmärsitkö kuvioiden sisällön? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
b) Onko kuvioista ollut hyötyä oman hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa? 

 Kyllä 
 Ei 

 
c) Jos kuvioista on ollut hyötyä, niin millaista? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
12. a)Onko Omaseurannan käytöstä ollut Sinulle haittaa jollakin tavalla? 

 Kyllä 
 Ei 

 
b) Jos on ollut haittaa, niin minkälaista? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
13. Mitkä asiat vaativat mielestäsi kehittämistä Omaseurannannassa? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
14. a) Oletko saanut diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi hoito-ohjeita tai palautetta modeemin avulla 
lähettämistäsi verensokerituloksista?  

 Kyllä, kuinka usein ______________________________________ 
 Ei 

 
b) Jos olet saanut palautetta tuloksistasi, millä välineellä olet saanut sitä 

 Web-viestillä  
 Tekstiviestillä  
 Puhelimitse  
 Henkilökohtaisen käynnin yhteydessä 
 Tulostettujen kuvioiden yhteydessä kirjallisia ohjeita 



c) Mitä asioita palaute on sisältänyt? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
15. Oletko käynyt diabeteshoitajan / lääkärin vastaanotolla nyt 

 useammin 
 yhtä usein 
harvemmin 

kuin ennen Omaseurannan käyttöönottoa 
 
16. Onko yhteydenottotavoissa diabeteshoitajaan / lääkäriin tapahtunut muutoksia Omaseurannan 
käyttöönoton jälkeen? Jos on, minkälaisia?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
17. Missä asioissa Omaseuranta on vastannut odotuksiasi? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
18. Missä asioissa Omaseuranta ei ole vastannut odotuksiasi? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
KIITOS VASTAUKSESTASI! 



   

KYSELY HOITOHENKILÖSTÖLLE JA LÄÄKÄREILLE   LIITE 4 
DIABETEKSEN HOIDON KEHITTÄMISESTÄ 
 
Diabeteksen hoitoa pyritään kehittämään Oulun läänin eteläosan terveyskeskuksissa ja 
Oulaskankaan sairaalassa yhteistyössä alueella toimivan Diabro-hankkeen kanssa. 
Kehittämisen pohjaksi tarvitsemme tietoja nykyisistä hoitokäytännöistä ja hoidon 
seurannassa käytettävistä laitteista. 
 
Toivomme sinun vastaavan oheisessa lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin 
mahdollisimman totuudenmukaisesti ja postittavan vastauksesi Diabro-projektille 
Kuntoutuskoti Taukokankaalle 19.10.2001 mennessä oheisessa kirjekuoressa, jonka 
postimaksu on maksettu puolestasi.  
 
Vastauksista tullaan laatimaan raportti, josta ei tule ilmi vastaajien henkilöllisyydet. 
 

Kiitämme vastauksestasi jo etukäteen! 
 

Vastauspäivä _____._____.2001 

 

I  Taustatiedot 

 

1. Ammatti  ο terveydenhoitaja/sairaanhoitaja    ο lääkäri    ο muu, mikä __________________ 

 

2. Oletko nykyisessä tehtävässäsi       ο vakituinen           ο sijainen 

 

3. Kuinka kauan olet tehnyt diabetestyötä?  _____________ vuotta. 

 

4. Kuinka monta tuntia keskimäärin teet viikossa diabetestyötä? 

________________________________________________________________________________ 

 

II Potilastietojärjestelmät 

 

5. Mitä potilaskertomusjärjestelmää käytät työssäsi? 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Kuinka kauan olet käyttänyt kyseistä potilaskertomusjärjestelmää? 

________________________________________________________________________________ 

 



   

 

7. Kuinka kauan hoitoyksikössäsi on ollut kyseinen potilaskertomusjärjestelmä käytössä? 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Mitkä ovat käyttämäsi potilaskertomusjärjestelmän hyvät puolet? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Mitkä ovat käyttämäsi potilaskertomusjärjestelmän huonot puolet? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Mitä haluaisit edelleen kehitettävän käyttämässäsi potilaskertomusjärjestelmässä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11.a) Haetko potilaiden hoitamisessa tarvittavaa tietoa internetistä tai cd-levykkeiltä?  

  ο kyllä           ο en 

 

 b) Jos haet, niin mistä pääasiassa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

c) Minkätyyppisissä tilanteissa haet tietoa internetistä tai cd-levykkeiltä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

d) Minkälaista tietoa pääasiassa haet niistä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



   

12.a) Onko potilaillasi mahdollisuus keskustella sähköpostin välityksellä kanssasi diabeteksen 

hoitoon liittyvissä asioissa? 

ο kyllä           ο ei 

 

b) Onko potilaillasi mahdollisuus lähettää verensokerimittausten tulokset sinulle esim. internetin 

välityksellä?  

ο kyllä           ο ei 

 

c) Pidätkö hyödyllisenä tällaisia mahdollisuuksia? 

ο kyllä           ο en 

 

d) Mitä hyötyä tällaisista mahdollisuuksista voisi olla? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

e) Miten tällaisten mahdollisuuksien käyttö vaikuttaisi työaikaasi ja sen jakautumiseen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

III Diabetestietojärjestelmä 

 

13. Onko käytössäsi diabeteksen hoitoon tarkoitettu tietojärjestelmä (ProWellness)? 

ο kyllä           ο ei 

 

14. Mitä hyötyä voisit ajatella olevan tällaisesta järjestelmästä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



   

 

15. Millaisia esteitä näet järjestelmän käytölle? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

IV  Diabeteksen hoito 

 

16. Arvioi, mikä on hoidossasi olevien I-tyypin diabeetikoiden määrä  ________________ 

     

17. Arvioi, mikä on hoidossasi olevien II-tyypin diabeetikoiden määrä  ________________  

 

18. Arvioi, kuinka suuri osa hoidossasi olevista I-tyypin diabeetikoista on  

a) hyvässä hoitotasapainossa  ___________ prosenttia 

b) kohtalaisessa hoitotasapainossa ___________ prosenttia 

c) huonossa hoitotasapainossa ___________ prosenttia 

 

19. Pohdi tekijöitä, jotka haittaavat hyvään hoitotasapainoon pääsyä hoidossasi olevilla I-tyypin 

diabeetikoilla? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

20. Arvioi, kuinka suuri osa hoidossasi olevista II-tyypin diabeetikoista on  

a) hyvässä hoitotasapainossa  ___________ prosenttia 

b) kohtalaisessa hoitotasapainossa ___________ prosenttia 

c) huonossa hoitotasapainossa ___________ prosenttia 

 

21. Pohdi tekijöitä, jotka haittaavat hyvään hoitotasapainoon pääsyä hoidossasi olevilla II-tyypin 

diabeetikoilla? 



   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

22. Millaisena koet mahdollisuutesi vaikuttaa diabeetikoiden hoitotasapainoon? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

23. Millaisena koet tietosi / taitosi diabeteksen hoidosta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

24. Millaisena koet mahdollisuutesi pitää ajan tasalla diabetestietämystäsi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

V Kotimittaukset 

 

25. Kysytkö diabeetikoilta vastaanottokäynnillä verensokerin kotimittausten tuloksia? 

a) kyllä, jokaisella vastaanottokäynnillä 

b) kyllä, mutta en jokaisella käynnillä 

c) kyllä, satunnaisesti 

d) en kysy koskaan 

 

26.a) Miten hyödynnät kotona mitattuja verensokerituloksia I-tyypin diabeetikkojen hoidossa?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Miten hyödynnät kotona mitattuja verensokerituloksia II-tyypin diabeetikkojen hoidossa? 



   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

27. Olisiko mielestäsi diabeetikkojen kotimittaustuloksia hyödyllistä tarkastella myös 

kontrollikäyntien välillä (esim. puhelimitse, sähköpostitse)? 

a) kyllä, olisi usein 

b) kyllä, silloin tällöin 

c) ei ole tarpeen 

 

28. Jos vastasit kyllä, minkälaisissa tilanteissa arvoja olisi tarpeen tarkastella myös 

kontrollikäyntien välillä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

29. Miten hyödynnät potilaan kotona mittaamia verenpainearvoja? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

30. Miten seuraat potilaittesi painonkehitystä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

VI Muuta 

 

31. Mitä haluaisit vielä sanoa liittyen näihin asioihin? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



   

 



    

SEURANTAKYSELY HOITOHENKILÖSTÖLLE JA LÄÄKÄREILLE  LIITE 5 
DIABETEKSEN HOIDON KEHITTÄMISESTÄ 
 
Diabro-hankkeessa on pyritty kehittämään diabeteksen hoitoa yhteistyössä Oulun läänin eteläosan 
terveyskeskusten ja Oulaskankaan sairaalan kanssa. Kehittämistyön onnistumisen arvioimiseksi 
tarvitsemme tietoja tämän hetkisistä hoitokäytännöistä ja arviointia projektista. 
 
Toivomme sinun vastaavan tässä lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin mahdollisimman 
totuudenmukaisesti. Vastauksista tullaan laatimaan raportti, josta eivät tule ilmi vastaajien 
henkilöllisyydet. Pyydämme Sinua vastaamaan kyselyyn ja postittavan sen oheisessa 
kirjekuoressa tiistaihin 18.3.2003 mennessä. 
 

Kiitämme vastauksestasi jo etukäteen! 
 

Vastauspäivä _____._____.2003 

 

I  Taustatiedot 
 

1. Ammatti   terveydenhoitaja/sairaanhoitaja    lääkäri    muu, mikä __________________ 

 

2. Kuinka kauan olet tehnyt diabetestyötä?  _____________ vuotta. 

 

II Diabetestietojärjestelmä 
 

3. Oletko käyttänyt ProWellness -diabetestietojärjestelmää? 

  kyllä, säännöllisesti jokaisen diabeetikon hoidossa 

 kyllä olen käyttänyt, mutta en jokaisen diabeetikon hoidossa 

 kyllä, olen käyttänyt muutamien diabeetikoiden hoidossa 

 en ole käyttänyt 

 

4. Mitä hyötyä tästä tietojärjestelmästä on ollut sinulle? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Miten diabetestietojärjestelmää tulisi kehittää? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



    

6. Diabetestietojärjestelmä jää projektin jälkeen terveyskeskusten, Oulaskankaan ja Taukokankaan 

käyttöön. Miten aiot jatkossa hyödyntää sitä? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

III OmaHoito -palvelu 
 

7. Ovatko potilaasi lähettäneet sinulle verensokerin kotimittaustuloksia OmaHoito-palvelun 

välityksellä? 

  kyllä            ei 

 

Jos vastasit ”kyllä”, vastaa myös kysymyksiin 8-13. Jos vastasit ”ei”, siirry suoraan kysy- 

mykseen 14. 

 

8. Oletko katsellut potilaiden lähettämiä kotimittaustuloksia diabetestietojärjestelmän kautta? 

  kyllä            en 

 

9. Kuinka usein kotimittaustulosten katselu/tarkastelu onnistui asiakkaan kanssa tehdyn 

suunnitelman mukaisesti? 

  jokaisen OmaHoito-asiakkaan kohdalla  

 suurimmalla osalla OmaHoito-asiakkaista 

 noin puolella OmaHoito-asiakkaista  

 alle puolella OmaHoito-asiakkaista 

 ei kenenkään OmaHoito-asiakkaan kohdalla 

 

10. Niissä tapauksissa, joissa kotimittaustulosten katselu/tarkastelu ei toteutunut suunnitelmien 

mukaan, mistä poikkeaminen suunnitelmista aiheutui? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

11. Oletko antanut potilaille palautetta OmaHoito-palveluun lähetetyistä mittaustuloksista? 

  kyllä            en 

 

 

 

 



    

12. Millä tavalla olet antanut palautetta kotimittaustuloksista? 

  web-viestillä 

 tekstiviestillä 

  puhelimitse 

 kirjallisesti paperilla 

 henkilökohtaisen käynnin yhteydessä 

 muulla tavalla? _________________________ 

 

13. Oletko kokenut OmaHoito-palvelun hyödyllisenä? 

  kyllä            en 

 

14. Millaista hyötyä OmaHoito-palvelusta on ollut diabeetikoiden hoidossa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

15. Miten OmaHoito-palvelua tulisi kehittää, että se hyödyttäisi entistä enemmän diabeetikoiden 

hoitoa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

IV Kuntoutuskurssit ja hoidonohjausinterventiot 
 

16. Projektin yhteydessä järjestettiin Taukokankaalla diabeteskursseja. Onko kursseille mielestäsi 

tarvetta alueella? 

  kyllä   ei 

 

17. Osallistuiko potilaitasi näille kursseille? 

  kyllä   ei  en tiedä 

 

18. Ovatko diabeteskurssin tavoitteet olleet samansuuntaiset kurssilla olleiden potilaittesi muun 

hoidon kanssa? 

  kyllä   ei  en tiedä diabeteskurssin tavoitteita  

 

 



    

19. Ovatko potilaasi mielestäsi hyötyneet kursseista? 

 kyllä   eivät 

 

20. Oletko antanut kurssille tulevista potilaistasi etukäteen tietoa kurssin järjestäjille? 

  kyllä   en 

 

21. Oletko saanut tietoa kurssilla tapahtuneesta hoidosta ja ohjauksesta kurssilla olleitten 

potilaittesi osalta?  

  kyllä   en 

 

22. Miten tiedonkulkua kurssin järjestäjän ja terveyskeskuksen välillä voisi kehittää? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

23. Millä tavalla diabeetikoiden kuntoutuskursseja pitäisi kehittää jatkossa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

24. Olitko suunnittelemassa ja/tai toteuttamassa jotakin Diabroon liittyvää 

hoidonohjausinterventiota terveyskeskuksessasi / sairaalassasi? 

  kyllä   en 

 

25. Mikä onnistui hyvin interventiossanne? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

26. Mitä parantamista siinä olisi ollut? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

27. Jäikö interventiosta jotakin pysyvää toimintaa hoitoyksikköönne? Millaista? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



    

V  Diabeteksen hoito 
 

28. Millaisena koet mahdollisuutesi vaikuttaa diabeetikoiden hoitotasapainoon? Perustele 

vastauksesi. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

29. Osallistuitko johonkin Diabron järjestämistä koulutuksista? 

  kyllä   en 

 

30. Pääsitkö kaikkiin Diabron järjestämiin koulutuksiin, joihin halusit? 

  kyllä   en 

 

31. Onko koulutuksista ollut hyötyä työssäsi? 

  kyllä   ei 

 

32. Jos vastasit ”kyllä”, millaista? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

33. Mikä/mitkä olivat mielestäsi parhaat koulutukset? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

34. Mitä jäit kaipaamaan koulutuksilta?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

35. Millaisena koet tietosi / taitosi diabeteksen hoidosta tällä hetkellä? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



    

36. Millaisena koet mahdollisuutesi pitää ajan tasalla diabetestietämystäsi? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

VI Muuta 
 

37. Mitä pysyvää toimintaa Diabrosta jää terveyskeskukseenne / sairaalaanne / 

kuntoutuslaitokseenne? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

38. Haluaisitko sanoa vielä jotakin Diabroon liittyen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



KYSELY TOIMIJOILLE TYYPIN 2 DIABETEKSEN   LIITE 6 
EHKÄISYINTERVENTIOISTA 
 
Oulaisten, Siikalatvan ja Vieskan terveyskeskuskuntayhtymissä järjestettiin Diabro-projektiin 
liittyen tyypin 2 diabeteksen riskihenkilöiden seulontoja ja hoidonohjausta. Haluamme tällä 
lomakkeella kerätä toteutetuista interventioista tietoa Diabron loppu- ja arviointiraportteihin. 
 
TAUSTATIEDOT 
 
1. Vastaajan nimi: _________________________________________________________________ 
 
2. Terveyskeskus: _________________________________________________________________ 
 
SUUNNITTELU 
 
3. Ketkä osallistuivat interventionne suunnitteluun? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Kuinka paljon aikaa käytitte suunnitteluun? 

Terveyden/sairaanhoitajat käyttivät suunnitteluun yhteensä _______________ tuntia 

Lääkärit käyttivät suunnitteluun yhteensä _____________ tuntia 

 

5. Saitteko koulutusta intervention suunnitteluun tai toteutukseen? Mitä koulutusta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

TIEDOTUS 

 

6. Miten tiedotitte kuntalaisille tyypin 2 diabeteksen seulonnoista ja ehkäisyryhmistä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



SEULONTA 

7. Miten toteutitte tyypin 2 diabeteksen riskihenkilöiden seulonnan? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Kuinka monta asiakasta osallistui seulontaan? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Kuinka monta seulotuista henkilöistä oli diabeetikoita ja kuinka monella oli heikentynyt 

sokerinsieto? 

Diabeetikoita:  ______________ henkilöä 

Heikentynyt sokerinsieto: _____________ henkilöllä 

 

9. Kuinka monta henkilöä valittiin interventioon? 

_____________ henkilöä 

 

10. Millä perusteella valitsitte interventioon osallistuvat henkilöt? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

TOTEUTUS 

 

11. Interventioon osallistui ________ naista ja ________ miestä. 

 

12. Interventioon osallistuneiden ikäjakauma: 

nuorin oli  ___________ -vuotias  

vanhin oli ___________-vuotias 

iän keskiarvo __________ vuotta 



 

13. Mitä alkumittauksia interventioon osallistuville henkilöille tehtiin (esim. paino, pituus, BMI, 

verenpaine ennen intervention alkamista)?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14. Lyhyt yhteenveto alkumittauksista (esim. BMI:n, verenpaineiden ym. keskiarvot) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

15. Tehtiinkö interventioon osallistuville henkilöille lääkärintarkastuksia ennen toiminnan 

aloittamista. Jos tehtiin, mitä lääkärintarkastus sisälsi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

16. Annettiinko interventioon osallistuville henkilöille henkilökohtaista ohjausta?  

ο Kyllä  ο Ei 

 

17. Jos annettiin henkilökohtaista ohjausta, kuinka monta kertaa/hlö?  

____________ kertaa /henkilö 

 

18. Mitä aiheita henkilökohtaisessa ohjauksessa käsiteltiin? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

19. Annettiinko interventioon osallistuville henkilöille ryhmäohjausta?  

ο Kyllä  ο Ei 

 



 

20. Kuinka monta ryhmää muodostettiin?  

________________ ryhmää 

 

21. Kuinka monta ryhmäkertaa järjestettiin?  

_____________ kokoontumiskertaa /ryhmä 

 

22. Mitä aiheita ryhmäohjauksessa käsiteltiin?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

23. Millaisia ohjausmenetelmiä käytettiin (esim. luento, ryhmätyö)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

24. Järjestettiinkö ryhmille ohjattua liikuntaa? 

ο Kyllä  ο Ei 

 

25. Mitä ohjattua liikuntaa järjestettiin? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

26. Kuinka hyvin ryhmäläiset osallistuivat liikuntakertoihin?  

___________ henkilöä osallistui jokaiseen liikuntakertaan 

___________ henkilöä osallistui yli puoleen liikuntakerroista 

___________ henkilöä osallistui alle puoleen liikuntakerroista 

___________ henkilöä ei osallistuntu liikuntakertoihin ollenkaan 

 



27. Kuinka hyvin ryhmäläiset osallistuivat muihin ryhmätapaamisiin (luennot, keskustelut)?  

___________ henkilöä osallistui jokaiseen ryhmätapaamiseen 

___________ henkilöä osallistui yli puoleen ryhmätapaamisista 

___________ henkilöä osallistui alle puoleen ryhmätapaamisista 

___________ henkilöä ei osallistuntu ryhmätapaamisiin ollenkaan 

 

28. Kuinka pitkä oli intervention kesto / ryhmä? 

____________ viikkoa 

 

29. Tehtiinkö interventioon osallistuville henkilöille loppumittauksia (esim. paino, pituus, 

verenpaine intervention päättyessä)?  

ο Kyllä  ο Ei 

 

30. Lyhyt yhteenveto loppumittauksista verrattuna alkumittauksiin: kuinka monella tulokset 

paranivat, huononivat, pysyivät samana? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

JATKOSEURANTA 

 

31. Seurataanko interventioon osallistuneiden henkilöiden diabetesriskiä jatkossa, saavatko he 

jatkossa ohjausta diabeteksen ehkäisyyn liittyen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



TYYPIN 2 DIABETEKSEN EHKÄISYTOIMINTA JATKOSSA 

 

32. Oletteko kokeneet kokeilemanne intervention mielekkääksi toiminnaksi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

33. Miten terveyskeskuksessanne toteutetaan jatkossa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä? Milloin 

toiminta jatkuu? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Jos Sinulla on interventiosta asiakkailta saatua palautetta tai tarkempia kuvauksia intervention 

sisällöstä, ole hyvä ja lähetä myös niitä meille projektin loppuraportointia varten. 

 

KIITOS VASTAUKSESTASI! 



ELINTAPAKYSELY     LIITE 7 
 
Nimi: ____________________________________________ Pvm: _____/_____2002 
 
 
Tämän kyselyn avulla pyritään selvittämään nykyisiä ruoka-, liikunta- ja tupakointi- 
tottumuksianne. Vastatkaa ystävällisesti allaoleviin kysymyksiin rengastamalla sopiva  
vaihtoehto/-ehdot tai kirjoittakaa vastaus sille varattuun tilaan.  
 
 
1. Minkälaista maitoa tai piimää tavallisesti käytätte? 
 

1 täysmaitoa, kulutusmaitoa   6 A-piimää 
2 kevytmaitoa, hyla-maitoa   7 Neopiimää 
3 ykkösmaitoa    8 talous-, kirnupiimää 
4 rasvatonta maitoa    9 rasvatonta piimää 
5 en juo maitoa  10 en juo piimää 

 
2. Kuinka monta lasillista maitoa tai piimää (1 lasillinen = 2dl) tavallisesti juotte? 
 

maitoa _____lasillista päivässä/_____las. viikossa 
piimää _____lasillista päivässä/_____las. viikossa 

 
3. Minkälaista jogurttia ja viiliä tavallisesti käytätte? 
 

1 bulgarianjogurttia     7 kermaviiliä 
2 maustamatonta jogurttia    8 punaista viiliä 
3 A-jogurttia     9 kevytviiliä 
4 marja- tai hedelmäjogurttia  10   1% viiliä 
5 vähärasvaista jogurttia (rasvaa alle 1%) 11 en syö viiliä 
6 en syö jogurttia  

 
4.  Kuinka monta purkillista jogurttia tai viiliä tavallisesti syötte? 
 

jogurttia _______purkillista viikossa 
viiliä      _______purkillista viikossa 

 
5. Mitä rasvaa käytätte tavallisesti leivän päällä? 
 

1  voita 
2  Voimariinia 
3  jääkaappimargariinia (80% rasvaa) esim. Flora, Keiju, Becel 
4  margariinia (60% rasvaa) esim. Flora 
5  margariinia (35-40% rasvaa) esim. Kevyt Becel, Kevyt Linja 
6  Voilevi 40 
7  muuta, mitä? ____________________________________ 
8  en käytä rasvaa leivällä 

 
 
 

  



6. Kuinka paljon rasvaa käytätte yleensä leivän päällä? 
 
1 2 tl tai enemmän 
2 1 tl 
3 1/2 tl 
4 en käytä rasvaa leivällä 

 
7. Kuinka monta viipaletta leipää syötte tavallisesti päivässä? 

(1 vpl, n. 25g vrt. valmiiksi viipaloitu leipä) 
 
tummaa leipää, ruisleipää   _____viipaletta 
seka-, graham-, hiiivaleipää _____viipaletta 
vaaleaa vehnäleipää  _____viipaletta 
näkkileipää, hapankorppua _____palaa 
muuta, mitä: _____________ _____viipaletta 

 
8. Minkälaista juustoa tavallisesti käytätte? 

 
1  Emmental, Oltermanni, Turunmaa, Polar 
2 Edam 
3 Minora, Laihis, Kevyt aamupala, Polar 15 
4 muu, mikä:________________________ 
5 en syö juustoa 

 
9. Kuinka monta viipaletta juustoa syötte tavallisesti? 

(1 vpl, vrt. 1 höyläviipale juustoa) 
 
______viipaletta päivässä/______viipaletta viikossa 

 
10. Minkälaisia lihaleikkeleitä tavallisesti käytätte? 
 

1 meetvurstia, balkanmakkaraa, kaiservurstia 
2 lauantai-, gotler-, jahti-, pekonimakkaraa 
3 kokolihaleikkelettä esim. keittokinkku, saunapalvikinkku, kinkkuleike 
4 muuta, mitä:________________________________ 
5 en syö lihaleikkeleitä 

 
11. Kuinka paljon makkaraa tai kokolihaleikkeleitä syötte tavallisesti? 
 

leikkelemakkaraa  _______viipaletta päivässä/______viipaletta viikossa 
kokolihaleikkelettä _______viipaletta päivässä/______viipaletta viikossa 
 
Lenkki- tai grillimakkaraa n.______g viikossa 
(1 lenkki painaa n. 500 g, grillimakkara n. 150 g) 

 
 
 
 
 
 

  



12. Kuinka usein syötte rasvassa paistettuja ruokia tai ruokia, joiden  
valmistuksessa on käytetty rasvaa? 
 
1 6-7 kertaa viikossa tai useammin 
2 3-5  krt viikossa 
3 1-2 krt viikossa 
4 harvemmin kuin kerran viikossa 

 
13. Minkälaista rasvaa kotonanne tavallisesti käytetään ruoanvalmistuksessa? 
 

1 kotonani ei valmisteta ruokaa 
2 enimmäkseen voita tai voimariinia 
3 enimmäkseen talousmargariinia esim. Milda, Sunnuntai 
4 enimmäkseen jääkaappimargariinia esim. Flora, Becel 
5 enimmäkseen ruokaöljyä, laatu _____________-öljyä 
6 ruoanvalmistuksessa ei yleensä käytetä rasvaa 

 
14. Minkälaista rasvaa kotonanne tavallisesti käytetään kahvileivän leivonnassa? 
 

1 kotonani ei leivota 
2 enimmäkseen voita tai voimariinia 
3 enimmäkseen talousmargariinia esim. Milda, Sunnuntai 
4 enimmäkseen jääkaappimargariinia esim. Flora, Becel 
5 enimmäkseen ruokaöljyä 

 
15. Kuinka usein käytätte kermaa, kermaviiliä, smetanaa tai ranskankermaa 

ruoanvalmistuksessa? 
 
1 useita kertoja viikossa 
2 1-2 kertaa viikossa 
3 harvemmin kuin kerran viikossa 
4 ei käytetä lainkaan 

 
16. Minkälaista jauhelihaa kotonanne tavallisesti käytetään ruoanvalmistuksessa? 
 

1 enimmäkseen sika-nautajauhelihaa 
2 enimmäkseen naudanjauhelihaa 
3 enimmäkseen paistijauhelihaa 
4 enimmäkseen muuta jauhelihaa, mitä:_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



17. Kuinka usein tavallisesti syötte seuraavia ruokia? Merkitkää rastilla taulukkoon. 
 
 

 6-7 kertaa 
viikossa tai 
useammin 

3-5 kertaa 
viikossa 

1-2 kertaa 
viikossa 

1-3 kertaa 
kuukaudessa 

harvemmin/ ei 
koskaan 

makkararuoat 
(esim. -keitto) 

     

jauheliharuoat      
kastikkeelliset 
liharuoat 

     

paistetut 
perunat 

     

broileriruoat      
kalaruoat      
maksaruoat      
kananmuna 
sellaisenaan 

     

katkaravut, 
mäti 

     

suolakala      
savukala      
suolaliha       
suolasienet      
 
 
 
18. Kuinka usein tavallisesti syötte seuraavia ruokia? Merkitkää rastilla taulukkoon. 
 
 
 6-7 kertaa 

viikossa 
tai 
useammin 

3-5 kertaa 
viikossa  

1-2 kertaa 
viikossa 

1-3 kertaa 
kuukaudessa 

harvemmin/ ei 
koskaan 

Puurot      
Tomaatti, kurkku, 
paprika sellaisenaan 

     

Muut kasvikset -
kypsentämättömänä 
esim. raasteet, 
salaatit 

     

Muut kasvikset  -
keitettynä 

     

Hedelmät      
Marjat      
 
 
 
 

  



 
 
19. Kuinka usein tavallisesti syötte seuraavia ruokia? Merkitkää rastilla taulukkoon. 
 

 
Tavallisella sokerilla makeutetut: 

 
 
 
 6-7 kertaa 

viikossa tai 
useammin 

3-5 kertaa 
viikossa 

1-2 kertaa 
viikossa 

1-3 kertaa 
kuukaudessa 

harvemmin/ ei 
koskaan 

Pulla      
Wieneri, 
munkki, kuiva 
kakku, 
muropiirakat 

     

Keksit, 
pikkuleivät 

     

Jäätelö      
Suklaa      
Muut makeiset      
 
 
 
 
Hedelmäsokerilla/ksylitolilla/sorbitolilla/maltitolilla makeutetut: 
 
 
 
 
 6-7 kertaa 

viikossa tai 
useammin 

3-5 kertaa 
viikossa 

1-2 kertaa 
viikossa 

1-3 kertaa 
kuukaudessa 

harvemmin/ ei 
koskaan 

Kahvileivät      
Jäätelö      
Suklaa      
Muut makeiset      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
20. Kuinka monta kupillista kahvia juotte tavallisesti päivässä? 
 

Suodattamalla valmistettua kahvia  _____kupillista 
Pannukahvia  _____kupillista 

 
21. Käytättekö kahvin/teen joukossa: 
 

1 kermaa  
2 maitoa 
3 sokeria _____palaa/tl 
4 makeutusainetta ____puristetta 
5 juon kahvin mustana 

 
 
22. Minkä verran tavallisesti käytätte seuraavia juomia? 
 

1 sokeroimatonta mehua _____litraa/viikko 
2 sokeroitua mehua _____litraa/viikko 
3 sokeripitoista virvoitus- 

juomaa  _____pulloa (1/3 l)/viikko 
      4 Light-virvoitusjuomaa _____pulloa (1/3 l)/viikko 
 
 
23. Kuinka paljon olutta ja alkoholijuomia tavallisesti käytätte kuukaudessa? 
 

Olutta (IV tai III) _______pulloa 
Long drink-juomia _______pulloa 
Viiniä  _______pulloa (3/4 l) 
Väkevää alkoholia _______pulloa (1/2 l) 

 
24. Kuka useimmiten valmistaa kotonanne ruoan? 

(1 = itse,  2 = itse ja puoliso,  3 = puoliso,  4 = muu) 
 
ruoan valmistaa yleensä ______ 

 
25. Kuinka monta kertaa viikossa syötte tavallisesti kodin ulkopuolella? 
 

toimipaikkaruokailussa  ______kertaa viikossa 
baarissa tai ravintolassa ______kertaa viikossa 
eväsruokailu  ______kertaa viikossa 
muu, mikä:__________________ ______kertaa viikossa 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
26. Kuvailkaa tyypillistä arkipäivän ruoankäyttöänne eri aterioilla. Arvioikaa ruokien 

käyttömäärä talousmitoin esim. kpl, dl, tl, rkl, pieni, keskikokoinen. 
 
Aamupala 
klo _____ ____________________________________ 
  ____________________________________ 
  ____________________________________ 
  ____________________________________ 
 
Lounas 
klo _____ ____________________________________ 
  ____________________________________ 
  ____________________________________ 
  ____________________________________ 
 
Päivällinen 
klo _____ ____________________________________ 
  ____________________________________ 
  ____________________________________ 
  ____________________________________ 
 
Iltapala 
klo _____ ____________________________________ 
  ____________________________________ 
  ____________________________________ 
  ____________________________________ 
 
Välipalat 
klo _____ ____________________________________ 
  ____________________________________ 
  ____________________________________ 
  ____________________________________ 
 
klo _____ ____________________________________ 
  ____________________________________ 
  ____________________________________ 
  ____________________________________ 

 
 
 
 

  



 
RAVITSEMUSNEUVONTA 
 
27. Oletteko tehnyt muutoksia omissa ruokatottumuksissanne viimeksi kuluneen 

vuoden aikana? 
 
1 en ole tehnyt 
2 olen tehnyt, mitä?  ____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 
 
28. Millä seuraavista asioista on merkitystä omassa ruoanvalinnassanne? 
  

1 minulla ei ole riittävästi tietoa 
2 en jaksa kiinnittää huomiota syömiseeni 
3 kaupasta ei löydy sopivia elintarvikkeita 
4 ruoka on kallista 
5 perheenjäsenet eivät anna tukea 
6 työpaikalla ei ole sopivaa ruokaa tarjolla 
7 en usko, että ruokavaliolla on oleellista merkitystä terveydentilani 

kannalta 
8 muu, mikä:____________________________________________ 
9 mikään edellä mainituista asioista ei vaikuta syömiseeni 

 
29. Mistä asioista haluaisitte lisätietoa ruokavalion suhteen? 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



TUPAKOINTI JA LIIKUNTA 
 
30. Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia niin, että ainakin 
lievästi hengästytte ja hikoilette? 
 

1 6-7 päivänä viikossa 
2 3-5 päivänä viikossa 
3 1-2 päivänä viikossa 
4 harvemmin kuin kerran viikossa 
5 en voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa 

 
31. Poltatteko tai oletteko polttanut säännöllisesti savukkeita, sikareita tai piippua? 
 

1 1 en ole koskaan tupakoinut 
2 en tupakoi nyt, mutta olen kyllä tupakoinut 
3 tupakoin nykyään satunnaisesti 
4 tupakoin päivittäin, keskimäärin ____ savukketta 

 
32. Jos olette lopettanut tupakoinnin, kuinka kauan siitä on, kun poltitte viimeksi? 
 
      _____ vuotta _____ kuukautta 
 
33. Oletteko yrittänyt lopettaa tupakoinnin? Minkälaisia kokemuksia Teillä on siitä? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

  



KYSELY DIABETESKURSSILLA OLLEILLE   LIITE 8 
 
Ympyröi itsellesi parhaiten sopiva vaihtoehto tai täydennä.  
 
1. Minkälaista maitoa tai piimää tavallisesti käytätte? 
 

1      täysmaitoa, kulutusmaitoa   6      A-piimää 
2      kevytmaitoa, hyla-maitoa   7      Neopiimää 
3      ykkösmaitoa    8      talous-, kirnupiimää 
4      rasvatonta maitoa    9      rasvatonta piimää 
5      en juo maitoa   10     en juo piimää 

 
2. Mitä rasvaa käytätte tavallisesti leivän päällä? 
 

1  voita 
2  Voimariinia, Dellaa 
3  jääkaappimargariinia (70-80% rasvaa) esim. Flora, Keiju 
4  margariinia (60% rasvaa) esim. Flora, Becel 
5  margariinia (35-40% rasvaa) esim. Kevyt Becel, Kevyt Linja 
6  Kevytlevi 40 
7  muuta, mitä? ____________________________________ 
8  en käytä rasvaa leivällä 
 

3. Kuinka paljon rasvaa käytätte yleensä leivän päällä? 
 
1  2 tl tai enemmän 
2  1 tl 
3  1/2 tl 
4  en käytä rasvaa leivällä 

 
4. Kuinka monta viipaletta leipää syötte tavallisesti päivässä? 

 
tummaa leipää, ruisleipää   _____viipaletta 
seka-, graham-, hiiivaleipää _____viipaletta 
vaaleaa vehnäleipää  _____viipaletta 
näkkileipää, hapankorppua _____palaa 
muuta, mitä: _____________ _____viipaletta 

 
5. Minkälaista juustoa tavallisesti käytätte? 

 
1  Emmental, Oltermanni, Turunmaa, Polar 
2 Edam 
3 Minora, Laihis, Kevyt aamupala, Polar 15 
4 muu, mikä:________________________ 
5 en syö juustoa 

 
6. Kuinka monta viipaletta juustoa syötte tavallisesti? 

 
______viipaletta päivässä/______viipaletta viikossa 

 



7. Minkälaisia lihaleikkeleitä tavallisesti käytätte? 
 

1 meetvurstia, balkanmakkaraa, kaiservurstia 
2 lauantai-, gotler-, jahti-, pekonimakkaraa 
3 kokolihaleikkelettä esim. keittokinkku, saunapalvikinkku, kinkkuleike 
4 muuta, mitä:________________________________ 
5 en syö lihaleikkeleitä 

 
8. Kuinka paljon makkaraa tai kokolihaleikkeleitä syötte tavallisesti? 
 

leikkelemakkaraa  _______viipaletta päivässä/______viipaletta viikossa 
kokolihaleikkelettä _______viipaletta päivässä/______viipaletta viikossa 
 
Lenkki- tai grillimakkaraa n.______g viikossa 
(1 lenkki painaa n. 500 g, grillimakkara n. 150 g) 

 
9. Minkälaista rasvaa kotonanne tavallisesti käytetään ruoanvalmistuksessa? 
 

1 kotonani ei valmisteta ruokaa 
2 enimmäkseen voita tai voimariinia 
3 enimmäkseen talousmargariinia esim. Milda, Sunnuntai 
4 enimmäkseen jääkaappimargariinia esim. Flora, Becel 
5 enimmäkseen ruokaöljyä, laatu: _____________-öljyä 
6 ruoanvalmistuksessa ei yleensä käytetä rasvaa 

 
10. Minkälaista rasvaa kotonanne tavallisesti käytetään kahvileivän leivonnassa? 
 

1 kotonani ei leivota 
2 enimmäkseen voita tai voimariinia 
3 enimmäkseen talousmargariinia esim. Milda, Sunnuntai 
4 enimmäkseen jääkaappimargariinia esim. Flora, Becel 
5 enimmäkseen ruokaöljyä 

 
11. Kuinka usein tavallisesti syötte seuraavia ruokia? Merkitkää rastilla taulukkoon. 
 
 6-7 kertaa 

viikossa 
tai 
useammin 

3-5 kertaa 
viikossa  

1-2 kertaa 
viikossa 

1-3 kertaa 
kuukaudessa 

harvemmin/ ei 
koskaan 

Tomaatti, kurkku, 
paprika sellaisenaan 

     

Muut kasvikset –
kypsentämättömänä 
esim.raasteet, salaatit 

     

Muut kasvikset  -
keitettynä 

     

Pulla      
Wieneri, munkki, 
kuiva kakku, 
muropiirakat 

     



Hedelmät      
Marjat      
 
12. Oletteko tehnyt muutoksia omissa ruokatottumuksissanne viimeksi kuluneen 

vuoden aikana? 
 
1 en ole tehnyt 
2 olen tehnyt, mitä?  ____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 
13. Arvioikaa hoitonne toteutumista oman toimintanne osalta seuraavilla hoidon osa-alueilla. 
Merkitkää rastilla taulukkoon. 
 
 Erittäin 

hyvin 
Hyvin Kohtalai-

sesti 
Huonosti Erittäin 

huonosti 
Insuliinihoidon toteutuminen 
(koskee vain insuliinihoitoisia) 

     

Tablettihoidon toteutuminen 
(koskee vain tablettihoitoisia) 

     

Ruokavalion toteutuminen      
Ateria-aikojen suunnittelu ja 
noudattaminen 

     

Verensokerin mittaaminen 
kotona 

     

Verensokeritulosten 
kirjaaminen 

     

Liikunnan säännöllisyys 
 

     

Liikunnan määrä 
 

     

Aktiivisuus hoidossa (esim. 
aloitteiden tekeminen, 
kyseleminen) 

     

Yhteydenpito 
diabeteshoitajaan 

     

Yhteydenpito lääkäriin 
 

     

Sovituissa kontrolleissa 
käyminen 

     

 
14. Mikä on oma arvionne fyysisestä kunnostanne? 
 
1      Erittäin hyvä 
2      Melko hyvä 
3      Keskinkertainen 
4      Melko huono 
5      Erittäin huono 



15. Miten yleensä kykenette nykyisin seuraaviin suorituksiin? Merkitkää rastilla taulukkoon. 
 
 
 
LIIKUNTASUORITUS 

pystyn siihen 
vaikeuksitta 

pystyn siihen, 
mutta 
vaikeuksia on 
jonkin verran 

pystyn, mutta 
se on erittäin 
vaikeaa 

en pysty siihen 
lainkaan 

Portaiden nouseminen 
levähtämättä yhden kerrosvälin 

    

Portaiden nouseminen 
levähtämättä useamman 
kerrosvälin 

    

Noin puolen kilometrin matkan 
käveleminen levähtämättä 

    

Noin kahden kilometrin matkan 
käveleminen levähtämättä 

    

Lyhyehkön matkan (noin sata 
metriä) hölkkääminen 
 

    

 
16. Mihin seuraavista viidestä liikuntaryhmästä sijoitatte itsenne? Laskekaa mukaan kaikki 
sellainen liikunta ja ruumiillinen rasitus, joka kestää kerrallaan ainakin 15-20 minuuttia. 
 
1      Ripeää (kevyen hien nostattavaa) liikuntaa ainakin kolme kertaa viikoss  a
2      Ripeää (kevyen hien nostattavaa) liikuntaa ainakin kaksi kertaa viikossa 
3      Ripeää (kevyen hien nostattavaa) liikuntaa kerran viikossa ja lisäksi kevyempää liikuntaa 
4      Jotakin liikuntaa joka viikko, mutta vähemmän kuin edellä 
5      Tuskin tai ei mitään liikuntaa viikottain 
 
17. Kuinka usein harrastatte vähintään ½ tuntia kestävää liikuntaa (kuten kävelyä, hölkkää, 
uintia, pyöräilyä, hiihtoa) vapaa-aikananne? 
 
1      En koskaan 
2      Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
3      1-2 kertaa kuukaudessa 
4      Noin kerran viikossa 
5      Useamman kerran viikossa (2-3 kertaa viikossa) 
6      Suunnilleen joka päivä (5-7 kertaa viikossa) 
 
18. Jos harrastatte liikuntaa, harrastatteko sitä yleensä niin, että 
 
1      Ette hengästy, ettekä hikoile 
2      Hengästytte ja hikoilette jonkin verran 
3      Hengästytte ja hikoilette runsaasti 
 
19. Ajatellen 7 päivän jaksoa (viikko) kuinka usein vapaa-aikananne harrastatte mitä tahansa 
toimintaa niin pitkään, että hikoatte (sydän lyö nopeasti)? 
 
1      Usein 
2      Toisinaan 
3      En koskaan / harvoin 



20. Mitkä ovat olleet viimeisimmäksi mitatut punnitus-, verenpaine ja GhbA1c-tuloksenne. 
Milloin nämä mittaukset on tehty? 
 
 
Paino  
 
_________ kg mittauskuukausi: _____________  
 
 
Verenpaine  
 
____ / ____ mmHg mittauskuukausi: _____________  
 
 
GHbA1c eli pitkäaikainen verensokeri  
 
_________ % mittauskuukausi: _____________ 


