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Johdanto

Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on Suomessa maailman suurinta, ja se kasvaa 
koko ajan. (1) Tyypin 1 diabeteksen hoito on vaativaa niin terveydenhuoltohenkilös-
tölle kuin diabeetikoille itselleenkin. Insuliinipuutoksen korvaaminen epäfysiologisesti 
vaikuttavilla insuliinivalmisteilla vaihtelevissa elämäntilanteissa ja päivärytmeissä on 
haastavaa ja saattaa pidempäänkin sairastaneella olla erittäin vaikeaa. Diabetes on 
läsnä koko ajan. Päivittäinen tasapainoilu liian matalien ja liian korkeiden verensoke-
riarvojen kanssa aiheuttaa usein turhankin paljon huolta ja ahdistusta. Pitkäaikaissai-
rauteen sopeutumisen tukeminen, hoitoon liittyvien vaikeiden vaiheiden hyväksymi-
nen ja niiden yli kannatteleminen, lisäsairauksiin liittyvien asioiden käsitteleminen, 
mahdollisten vaikeiden tunteiden kohtaaminen sekä hoidon laiminlyönnin kohtaa-
minen vaativat terveydenhuoltohenkilöstöltä myös vahvaa psykologista osaamista ja 
pitkäjännitteistä jaksamista.

Hyvän hoitotuloksen saavuttaminen edellyttää onnistumisen kokemuksia ja sairas-
tuneelta itseltään perusteellista diabeteksen tuntemusta ja omahoidon pitkäjänteistä 
toteuttamista ajoittaisista takapakeista huolimatta. Vaikka hoitovälineet ja hoitome-
netelmät ovat viimeisten vuosikymmenten aikana kehittyneet voimakkaasti, tästä 
huolimatta hoitotulokset eivät edelleenkään vastaa asetettuja tavoitteita. Vuonna 
2004 tehdyn selvityksen mukaan vain vähemmistö tyypin 1 diabeetikoista on hyväs-
sä hoitotasapainossa. (2) 

Tyypin 1 diabeetikoiden hoito on aikaisemmin keskittynyt pääasiassa sairaaloiden 
diabetespoliklinikoille, mutta diabeetikoiden määrän lisääntyessä heidän hoitovas-
tuutaan on osittain siirretty perusterveydenhuoltoon. (3) Samanaikaisesti kaikkialla ei 
ole pystytty riittävästi huolehtimaan henkilöstön osaamisesta tyypin 1 diabeetikoiden 
hoidossa, ohjauksessa ja kuntoutuksessa. Terveydenhuoltohenkilöstö painiskelee riit-
tämättömien resurssien aiheuttamien ongelmien kanssa. Diabeetikko kaipaa usein 
hoidollisen asiantuntemuksen ohella ystävällistä ja kannustavaa kohtaamista ihmise-
nä (ei pelkästään diabeetikkona), kuulluksi tulemista, pitkäjänteistä tukea jaksamises-
sa ja apua myös psykososiaalisissa ongelmatilanteissa.

Tämän julkaisun tarkoituksena on hahmottaa elämänkaariajattelun pohjalta 
nuoren ja aikuisen tyypin 1 diabeetikon ikäkausittaisia haasteita hoidonohjaukselle 
ja kokonaisvaltaista (fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista)  kuntoutustarvetta. Vaikka 
tässä korostetaan diabetestyyppiä, ohjauksessa ja kuntoutuksessa on muistettava, 
että jokainen diabeetikko on ensisijaisesti yksilö ja persoona, ei vain diabeetikko 
tyypiä 1 tai 2. 
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Julkaisun tarkoituksena on korostaa sitä, että diabeetikoiden hoidonohjauksessa ja 
kuntoutuksessa olennaista on oikea-aikaisuus, jatkuvuus, turvallisuus, suunnitelmal-
lisuus ja eteneminen kulloinkin ajakohtaisen, yksilöllisen tilanteen mukaan. Tavoit-
teena on huomata elämänkaarella ohjauksen ja kuntoutuksen kannalta olennaiset 
ja ajankohtaiset kohdat sekä reagoida ja tukea hoidollisesti ja kuntoutuksellisesti 
diabeetikkoa ajoissa. Näin vältetään ongelmien kroonistuminen ja vahvistetaan dia-
beetikon omia selvitymiskeinoja. Haasteisiin ja tarpeisiin on pyritty löytämään ratkai-
sukeinoja hoidonohjauksesta ja kuntoutuksesta, jotka prosessinomaisesti tukevat dia-
beetikon selvitymistä. Tässä julkaisussa diabeetikon hoitoa ja kuntoutusta käsitellään 
yhtenä kokonaisuutena, koska diabeetikoiden tukemisessa tarvitaan aina molempia 
dignosointivaiheesta lähtien.
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1 Tavoitteet 
 

Diabeteksen hoidossa hoidonohjauksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on diabee-
tikon kokonaisvaltainen omahoidon oppiminen. Kyseessä on elinikäinen prosessi. 
Omahoidon hallintaa tulee seurata ja tukea sairauden eri vaiheissa, sairauden totea-
misvaiheessa, alkuohjausvaiheessa ja myöhemmin koko elämän ajan kestävässä jat-
kuvan ohjauksen vaiheessa. Opittuja asioita on hyvä tarkentaa ja päivittää ajantasalle 
säännöllisesti.

Diabeetikon hyvässä hoidossa yhtenä käytännön tavoitteena on, että diabeeti-
kon ja häntä hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten välille muodostuu yhteinen 
käsitys hoidonohjauksen ja kuntoutuksen etenemisestä vaiheittain alkuohjauksesta 
syventävään, jatkuvaan ohjaukseen. Tyypin 1 diabeetikoiden hoidonohjauksen tilan-
netta selvitettäessä yhdeksi kehittämistarpeeksi nousi yhteisten ohjauskäytäntöjen 
luominen. Lisäksi toivottiin sopivia menetelmiä, jotka helpottaisivat hoidonohjauksen 
ja etenkin omahoidon omaksumisen arviointia. (4)

Tämän julkaisun tarkoituksena on toimia käytännön apuvälineenä hoidonohjaus-
tilanteissa ja pyrkiä  yhtenäistämään tyypin 1 diabeetikon hoidonohjaus- ja kuntou-
tuskäytäntöjä valtakunnallisesti. 

Julkaisussa pohditaan omahoidon oppimisen tukemisen lisäksi niitä kuntoutuksen 
keinoja, joilla pystytään tukemaan diabeetikon omahoidon toteutumista ja edesaut-
tamaan hyvän elämänlaadun säilymistä. 
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2 Diabeetikon hyvä hoito

Tyypin 1 diabeteksen omahoito on erilaisten tietojen ja taitojen oppimista sekä nii-
den soveltamista käytännön elämään. Diabeteksen hyvästä hoidosta on annettu 
useita valtakunnallisia suosituksia. Tyypin 1 aikuisdiabeetikon hoitosuosituksia ovat 
mm. Diabeteksen käypä hoito -suositus (2007) (5), Diabeettisen retinopatian käypä 
hoito -suositus (2006) (6) ja Diabeettisen nefropatian käypä hoito -suositus (2007) 
(7). Lisäksi Diabetesliiton tekemiä hoitosuosituksia ovat suositukset Diabeetikon ruo-
kavaliosta (2008) (8), Diabeettisen neuropatian hoidosta (1999) (9), Ajokortista ja 
liikenneturvallisuudesta (2006) (10), Tyypin 1 diabeteksen hoidosta (2005) (11) ja 
Diabeetikon jalkojenhoidosta (1995) (12). Diabeetikon hyvälle hoidolle on laadittu 
myös laatukriteerejä Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon valtakunnallisen kehittämis-
ohjelman (DEHKO 2000–2010) puitteissa kokoontuneissa laatukriteerityöryhmissä. 
Aikuisdiabeetikoiden hoitoon liittyviä laatukriteerejä ovat Diabeetikon hyvän hoidon 
laatukriteerit (2002) (13), Diabeetikoiden hoidonohjauksen laatukriteerit (2003) (14) 
sekä Diabeetikon jalkojenhoidon laatukriteerit (2003) (15).  

Diabeteksen hyvän hoidon toteuttamiselle on siis olemassa runsaasti erilaisia suosi-
tuksia, ohjeita ja kriteeristöjä. Ne ovat toimineet paikallisten hoitomallien kuvaamisen ja 
toteuttamisen perustana. Suomessa on edelleen suuria alueellisia eroja diabetesta sairas-
tavien hoidon järjestämisessä, hoidon saatavuudessa ja hoitotuloksissa (16, 17). Alueel-
listen erojen vähentämiseksi tarvitaan koulutuksen ja hoitomenetelmien yhtenäistämistä 
ja annettujen hoitosuositusten käyttöönottamista koko maassa. Myös laadun seurantaa 
on kehitettävä hoitoprosessien sujuvuuden ja hoidon tulosten arvioimiseksi.

Hoitohenkilökunnan mielestä hoidonohjauksen ongelmia ovat ohjauksen muodol-
lisuus ja yleisluontoisuus, jotka johtuvat pääasiassa resurssien puutteesta: kiireestä sekä 
ohjaajan tiedollisista ja ohjaustaitojen puutteista. Riittämättömyyttä tunnetaan etenkin 
ravitsemukseen, psyykkiseen tukemiseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Kiireen ja 
kouluttautumismahdollisuuksien puutteen vuoksi terveydenhuollon ammattilaisilla on 
usein liian vähän aikaa perehtyä alan kirjallisuuteen, hoitosuosituksiin ja tutkimuksiin. 
Tieteellistä näyttöä pitäisi kuitenkin käyttää annettavan ohjauksen pohjana ja tämän 
myös terveydenhuollon ammattilaiset tiedostavat. (18)

Diabeetikoiden näkökulmasta hyvään hoitoon vaikuttavat annetun hoidon ja 
ohjauksen kokonaisvaltaisuus sekä erityisesti hoito- ja ohjaussuhteen vuorovaikutus. 
Asiakasnäkökulmasta ohjauksen laatua kuvaavia piirteitä ovat ohjaustilanteen kiireettö-
myys, ohjaajan asiantuntemus sekä luottamus ohjaajan ja ohjattavan välillä. (19)

Ohjausta ja oppimista voi edesauttaa se, että diabeetikon kanssa keskustellaan 
siitä, millainen on hänen oppimistyylinsä ja miten hän oppii ja omaksuu uusia asioi-
ta. Jos diabeetikko ei osaa kuvata tai tunnista omaa oppimistyyliään, hänen kanssaan 
voi keskustella siitä miten hän toivoo itseään opetettavan ja ohjattavan. (Yhteenveto 
eri oppimistyyleistä on liitteessä 1.)
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3 Diabeetikon kuntoutus

Kuntoutus voidaan määritellä monella tavalla. Kuntoutumisen näkökulmasta kun-
toutus on muutosprosessi, jonka tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn, itsenäisen 
selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen. Siksi kuntoutuksen on hyvä 
olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. (20) Kaikissa pitkäaikaissairauksissa kuntoutuk-
sen pitäisi olla kiinteä osa hoitoa heti diagnosointivaiheesta lähtien. 

Kuntoutus jaetaan totutusti kahteen osaan: ammatilliseen kuntoutukseen ja 
lääkinnälliseen kuntoutukseen. Ammatillisessa kuntoutuksessa keskitytään kuntou-
tujan työkyvyn säilyttämiseen. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa pyritään työkyvyn 
säilyttämisen lisäksi tukemaan myös muuta selvitymistä ja sairauteen sopeutumista. 
Kuntoutuksessa ja sen arvioinnissa ei ole tarkoitus huomioida vain fyysisiä puutteita, 
vaan ennen kaikkea tukea diabeetikon omia voimavaroja ja rakentaa koko hoito- ja 
kuntoutusprosessi niitä hyödyntäen. (21)

Diabeetikoiden kuntoutusta on selvitetty Diabetesliiton julkaisemassa Selvitys dia-
beetikoiden kuntoutuksesta Suomessa 2005 -julkaisussa (21). Siinä nousi esiin monia 
tyypin 1 diabeetikoiden kuntoutusta koskevia ongelmia. Selvityksessä todettiin, että 
diabeetikoiden kuntoutusta koskevaa tieteellistä tietoa tarvittaisiin lisää, koska tutki-
mustiedon vähäisyyden vuoksi esimerkiksi kuntoutuksen tavoitteita ja laatukriteerejä 
ei ole kattavasti määritelty. Työikäiset diabeetikot joutuvat usein kohtaamaan diabe-
teksen ja työn asettamien vaatimusten yhteensovittamisesta johtuvia ongelmia ilman 
riittävää asiantuntija-apua. Diabeetikoita hoitavien yksiköiden välisessä tiedonkulussa 
saattaa olla katkoksia, jotka estävät diabeetikon kokonaistilanteen hahmottumisen 
kaikille häntä hoitaville ammattilaisille. Näin kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus 
jäävät myös mahdollistumatta. 
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4  Diabetekseen ja sen vaiheisiin liittyviä   
 kuntoutuksellisia haasteita

Osa diabetekseen ja sen vaiheisiin liittyvistä haasteista ja tarpeista on sellaisia, että 
niitä ei voida suoraan yhdistää mihinkään ihmisen elämänkaaren ikäkauteen, vaan ne 
voisivat kuulua mihin ikään tahansa. Julkaisun alussa on siksi käsitelty muutamia täl-
laisia haasteita erikseen. Julkaisun toinen osa keskittyy elämänkaarelle liittyviin haas-
teisiin ja niihin yhdistettävään kuntoutukseen.

4.1   Diabeteksen toteaminen ja diagnosointi 

Diabeteksen toteaminen aiheuttaa usein ensivaiheessa psyykkistä stressiä ja sairastu-
misen kriisin. Aluksi diabetekseen sairastuneen erilaiset tunteet voivat olla hyvinkin 
voimakkaita. Suurin osa diabeetikoista haluaa tietää, miksi juuri hänelle on puhjen-
nut tämä sairaus, diabetes. Tunteille ja reaktioille on annettava riittävästi tilaa ja ne 
on otettava ohjauksessa huomioon. Toteamisvaiheen ohjauksessa kuunteleminen  ja 
hyvän vuorovaikutussuhteen syntyminen ovat ensiarvoisen tärkeitä hoidon ja kun-
toutuksen onnistumiselle jatkossa. (22)

Hoidonohjauksen ja kuntoutuksen suunnittelu ja tarpeen määrittäminen aloite-
taan kartoittamalla diabetekseen sairastuneen sen hetkinen elämäntilanne ja miet-
timällä yhdessä diabeteksen hoidon yhteensovittamista vaihtelevaan arkielämään. 
Toteamisvaiheen hoidonohjauksen tavoitteena on käydä aluksi läpi elintärkeät asiat 
ja oppia hoidon toteuttamiseen tarvittavat välttämättömät taidot, joiden avulla 
selvitään ensimmäisistä viikoista. Alkuohjauksessa vastasairastunut saa asteittain 
tietoa diabeteksesta sairautena ja oppii perusasiat omahoidosta. Se, miten nopeasti 
edetään, riippuu sairastuneen yksilöllisistä ominaisuuksista, kuten elämäntilanteesta 
sairastuessa, tiedon tarpeesta ja oppimishalukkuudesta sekä kyvystä vastaanottaa ja 
oppia uutta tietoa.

Sairauden toteamisvaiheessa diabeetikot itse toivovat usein selkeitä ohjeita 
hoitoonsa. Tieto on tärkeää ja se koetaan turvallisuutta lisääväksi tekijäksi, mutta 
rutiininomaisten perusasioiden opetuksesta on usein hyötyä vain ihan alussa. (23)  
Ohjauksessa on hyvä edetä diabeetikon tarpeiden mukaan, mutta diabeteksen oma-
hoidon toteuttamisessa tarvittavien perustietojen ja taitojen opettaminen on ohjauk-
sen perusta. On myös hyvä ottaa huomioon, että diabetekseen sairastuneelle oma 
sairaus on täysin uusi asia eikä hän välttämättä osaa ilmaista omia tarpeitaan kovin 
tarkasti tai esittää juuri hänelle tarpeellisia kysymyksiä.

Diagnosointivaiheessa hoidonohjaus toteutetaan yksilöohjauksena tyypin 1 diabee-
tikoiden hoitoon perehtyneessä hoitoyksikössä osastolla tai avovastaanotolla. Riippu-
matta siitä, missä ja minkämuotoisena hoidonohjausta annetaan, hoidonhjauksesta 
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vastaa diabeteksen hoitoon perehtynyt asiantunteva terveydenhuoltohenkilöstö ja oh-
jauksen sisällön ja tavoitteiden tulee olla kaikilla ohjaukseen osallistuvilla yhteneväiset. 
(Ohjauksen sisältöehdotus DESG -hoidonohjauslehtisessä numero 15.) (22) Hoidon-
ohjaukseen osallistuvan henkilökunnan (lääkäri, hoitajat, ravitsemusterapeutti, jalkate-
rapeutti ym. terveydenhuollon ammattilaiset) tulisi yhteisesti sopia, mitä asioita missä-
kin vaiheessa ohjataan, sillä ohjauksen sisältö tai tavoitteet eivät saa muuttua ohjaajan 
mukaan. Eri sisältöistä ohjausta antavat henkilöt voivat saada aikaan turvattomuutta 
omahoitoon ja hoitokäytäntöihin oppimisessa sekä hoitoon sitoutumisessa.

Diagnosointivaiheen kuntoutustarvetta arvioidaan diabeetikon kokonaiselämän-
tilanteen ja työn mukaan. Diabetes ei yleensä tässä vaiheessa aiheuta varsinaista 
kuntoutustarvetta, mutta olennaista tarpeen arvioinnissa on se yksilöllinen elämän-
tilanne, jossa ihminen sairastuu. Diagnosointivaiheen ohjauksessa selvitetään onko 
sairastuneen henkilön elämässä meneillään jotakin akuuttia, johon hän kaipaisi tukea 
pystyäkseen keskittymään diabeteksen hoidon aloitukseen. Mitkä ovat voimavarat 
sairauteen sopeutumiseen (esim. psyykkinen jaksaminen, perhetilanne jne)? Tärkeää 
on kysyä diabeetikon elämäntilanteesta ja selvittää, tarvitaanko sairauteen sopeutu-
miseen tukea ja jos tarvitaan, niin millaista. 

Kuntoutuksellisen tuen tarvetta on syytä selvittää diagnosointivaiheessa kaikilta dia-
betekseen sairastuneilta, mutta erityisesti, jos: 

kyseessä on juuri itsenäistynyt / itsenäistymässä oleva nuori
elämä on perhe- tai työtilanteen vuoksi kovin kiireistä
havaitaan stressiä
on päihdeongelma tai huumeiden käyttöä
ihmisellä on jo aikaisemmin todettu jokin toinen pitkäaikaissairaus
havaitaan toimintakyvyn heikkenemistä 
on samanaikaisesti jokin muu henkilökohtainen elämänkriisi / menetys
on oppimisrajoitteita, kehitysvammaisuutta tai heikkolahjaisuutta
on mielenterveyshäiriö tai uupunut

Diabetekseen sairastuneella voi olla esimerkiksi työpaineita, jolloin aluksi saatetaan 
tarvita sairauslomaa, työkyvyn arviointia tai ainakin informaatiota työpaikalle. Psyyk-
kinen jaksaminen ylipäätään voi aluksi olla kovilla. Silloin olisi hyvä selvittää, tarvi-
taanko tilanteen selvittämiseksi psykologista tai terapeuttista tukea ja ohjattava hen-
kilö tuen piiriin. Läheiset voivat alkuvaiheessa olla hyvänä tukena, mutta joskus myös 
lisätä kuormitusta. Diabeetikon kanssa on hyvä keskustella siitä haluaako hän muita 
perheenjäseniä mukaan ohjaukseen. Jos perhetilanne on ongelmallinen ja aiheuttaa 
huolta, kannattaa yhdessä diabeetikon kanssa miettiä helpotusta ja apukeinoja tilan-
teeseen. Esimerkiksi kotiapu voi olla tarpeen, jotta diabetekseen sairastunut pystyy 
itse paremmin paneutumaan sairauden kanssa selviytymiseen. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4.2  Diagnosointivaiheesta eteenpäin

Kun diabeetikko on saanut riittävän diagnosointivaiheen ohjauksen ja on kotiutu-
massa osastolta tai polikliinisessa ohjauksessa harvennetaan ohjaustapaamisia, on 
hyvä arvioida hänen osaamisensa omahoidossa. Omahoidon osaamisen arvioinnissa 
selvitetään, mitä diabeetikko on oppinut omasta sairaudestaan, omahoidosta ja kun-
toutuksesta. On hyvä muistaa, että arvioinnissa ei ole kysymys kouluarvioinnista tai 
asioiden tenttaamisesta, vaan siitä, että saadaan tietoa missä asioissa diabeetikko itse 
kokee sillä hetkellä pärjäävänsä hyvin ja missä hän tarvitsee vielä lisäohjausta. Oma-
hoidon arviointi on tärkeää jatko-ohjauksen suunnittelua varten, jotta tiedetään yksi-
löllisesti kunkin diabeetikon kohdalla, miten ja millä aikataululla ohjauksessa edetään. 
(24) Arvointiin on olemassa erilaisia välineitä. Yksi helppo mahdollisuus on käyttää 
avoimia kysymyksiä (esimerkkejä liitteessä 2). 

4.3   Hoidossa jaksaminen

Omahoidossa jaksaminen on asia, jota kannattaa aina vastaanottotilanteissa kysyä, 
koska se voi olla myös kuntoutustarpeeseen vaikuttava asia. Jaksamiseen vaikuttaa 
diabetes pysyväissairautena sinänsä tai sitten jokin hoidollinen erityiskysymys, kuten 
vaikeudet hoitotasapainon saavuttamisessa ja diabeteksen hoidon toteutettavuu-
den pohtiminen. Hoidon toteutettavuutta suhteessa diabetesta sairastavan ihmisen 
elämään ja jaksamiseen on mietittävä. Mikä on kullekin diabeetikolle se paras eli 
parhaiten juuri hänen toteutettavissaan oleva hoito? Ongelmia jaksamiseen voivat 
aiheuttaa myös muut elämässä ilmenevät tekijät, kuten kiire, työstressi, muut sairau-
det, perheongelmat jne.

Jaksamiseen liittyvät asiat ovat usein yhteydessä mielialaan ja mm. masennuk-
seen. Masennus voi vaikuttaa omahoidon toteutumiseen ja siten myös verensokeri-
tasapainoon. Masennuksen tunnistaminen on tärkeää, jotta tilanteeseen pystytään 
etsimään helpotusta. Masennuksen oireina voi ilmetä:

keskittymisvaikeuksia
vireystilan ja toiminnan kiihtymistä tai hidastumista
unihäiriöitä
ruokahalun muuttumista
väsymystä ja alakuloisuutta; mikään ei jaksa kiinnostaa
vähentynyttä itseluottamusta ja omanarvontunnetta
itsesyytöksiä
itsensä vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia tai itsetuhoisuutta

•
•
•
•
•
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Mahdollisuudet tukeen ja kuntoutukseen olisi hyvä selvitellä aina tilanne kerrallaan. 
Olisi hyvä pohtia yhdessä, mikä jaksamisongelmaa aiheuttaa ja minkälaista tukea sii-
hen kaipaa. Erilaisia mahdollisuuksia voi löytyä useilta tahoilta, kuten:

Mikä on tilanne läheisiltä saatavan tuen suhteen? Voisiko heitä ottaa tiiviimmin 
mukaan ohjaukseen?
mahdollisuus tiivistää hoitopaikan antamaa tukea
erilaiset mahdollisuudet vertaistukeen
mahdollisuudet sopeutumisvalmennuskursseihin
mahdollisuudet Diabetesliiton ja paikallisyhdistyksen toimintamuotoihin  
(virkistys, vertaistuki, keskustelupalsta)
mahdollisuudet psykologiseen tai terapeuttiseen tukeen (jos esim. masennusta, 
mielialaongelmia, jne.)

Kanavia psykologisen tai terapeuttisen tuen hakemiseen

 terveyskeskuspsykologit
 työterveyspsykologit työterveyshuollossa
 sairaaloiden psykiatriset poliklinikat
 mielenterveystoimistot (tarvitaan usein lääkärin lähete)
 paikkakunnan yksityiset psykologi- ja terapeuttipalvelut    
(kerrottu mm. apteekeissa myytävissä lääkäriluetteloissa)

4.4   Tyypin 1 diabetes ja ajokortti

Diabeetikon ajoterveyden selvittämisen ja ajokorttia varten tarvittavan lääkärinlau-
sunnon laatii diabeteksen osalta hänen diabeteksen hoidosta vastaava lääkärinsä. 
Ajokykyä arvioitaessa selvitetään yleisen terveydentilan ohella diabeteksen vaikutus 
ajokykyyn. Erityistä huomiota kiinnitetään säännöllisiin verensokerin omamittauksiin, 
hypoglykemioiden esiintymiseen ja oireisiin, näkökykyyn sekä sydän- ja verisuonisai-
rauksiin. Jos insuliinituntemukset ovat hävinneet (shokkeja ilman ennakko-oireita) ja 
esiintyy toistuvia vakavia (= toisen apua vaativia) hypoglykemioita eikä tilanne ole 
välittömästi hoidollisesti korjattavissa, joudutaan antamaan tilapäinen ajokielto. (10)  
Näin menetellään myös, jos diabeetikko tuodaan hypoglykemiasta aiheutuneen lii-
kenneonnettomuuden jälkeen hoitoon, ellei poliisi ole jo peruuttanut ajolupaa. Tämä 
kirjataan perusteluineen sairauskertomukseen ja siitä annetaan kopio diabeetikolle 
itselleen.

•

•
•
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Jos diabeetikko työskentelee ajokorttia vaativassa ammatissa, kirjoitetaan hänelle 
tässä yhteydessä sairauslomaa. Samalla käynnistetään tilanteen hoidollinen selvittä-
minen ja mietitään muita vaihtoehtoja, kuten pumppuhoitoon siirtymistä, glukoosi-
sensorointia ja muita mahdollisia erityistutkimuksia.

Euroopan unionin direktiivi määrittelee ajokyvylle asetettavat terveydelliset vaa-
timukset. EU-direktiiviä ollaan uudistamassa ja tavoite on siirtyä Euroopan alueella 
yhtenäiseen, mutta yksilöllisempään ajokyvyn arviointiin ja seurantaan. EU-direktiivin, 
kansallisen lainsäädännön ja näiden sovellutusohjeiden mukaan diabeetikolle voidaan 
myöntää ajolupa seuraavasti (10):

Ennen sairastumista myönnetyt, voimassa olevat ajoluvat voidaan säilyttää en-
nallaan, ellei diabeetikon terveydentila ole ratkaisevasti muuttunut ja ajotervey-
den vaatimukset edelleen täyttyvät.
Ajokyvyssä tapahtuneet muutokset ja rajoitukset kirjataan sairauskertomukseen 
ja selvitetään diabeetikolle. Lääkäri on ilmoitusvelvollinen myös poliisille, jos 
diabeetikon ajokyky on pysyvästi alentunut niin, että ajokortin terveysvaatimuk-
set eivät täyty. 
Uusi diabeetikon ajolupa myönnetään ja uusitaan kerrallaan harkinnan mukaan 
yleensä 1–5 vuodeksi. 
Ryhmän 1 ajokortti (traktori, moottoripyörä, henkilöauto, pakettiauto, henki-
löautovetoinen ajoneuvoyhdistelmä) voidaan myöntää diabeteetikolle ja uu-
distaa, mikäli diabeetikko seuraa säännöllisesti verensokeriaan, hänen hoitoaan 
seurataan säännöllisesti lääkärin vastaanotolla, hänellä ei ole ennakoimattomia 
hypoglykemian aiheuttamia tajunnan menetyksiä tai oireetonta hypoglykemia-
taipumusta ja hänen näkökykynsä täyttää yleiset ajokortille asetettavat näkövaa-
timukset.
Uutta ryhmän 2 ajokorttia (kuorma-auto, linja-auto, rekka-auto, raskaat ajoneuvo-
yhdistelmät, ammattiajoluvat) ei myönnetä insuliinihoitoiselle diabeetikolle. Voi-
massa oleva ryhmän 2 ajolupa voidaan uudistaa yksilöllisesti painavin perustein.

4.5  Diabetekseen liittyvien lisäsairauksien ilmaantuminen

Kun sairauteen tulee uusia näkökulmia (esim. merkkejä lisäsairauksista), se nostaa 
esiin uusia kysymyksiä niin hoidossa, hoitoon sitoutumisessa kuin sairauteen sopeu-
tumisessa (kaipaako tukea näissä kysymyksissä, esim. lisäsairauksien pelot ja niiden 
käsittely). Terveydenhuoltohenkilöstön on tällöin hyvä yhdessä diabeetikon kanssa 
pohtia, mitkä asiat ovat ”väistämättömiä” sairauden etenemisessä ja mihin asioihin 
sairauden etenemisessä, omassa terveydentilassa ja hyvinvoinnissa on mahdollista 
vaikuttaa. Tärkeää on siis huolien realisointi. Kaikki diabeetikot eivät kohtaa vakavia 
lisäsairauksia, joillekin ne ovat kuitenkin arkipäivän todellisuutta. 

Samassa yhteydessä on hyvä miettiä, tarvitseeko diabeetikko muuttuneessa tilan-
teessa arkeensa diabeteshoitajan ja lääkärin antaman tuen lisäksi muuta konkreettista 

•

•

•

•

•
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tukea, esimerkiksi lisätietoa, kuntoutusta, sopeutumisvalmennusta tai psykologista 
tukea. On myös hyvä pohtia, minkälaista tukea kaipaa ja mistä sitä voisi saada. Tässä 
vaiheessa esimerkiksi diabeteskurssi saattaa tulla ajankohtaiseksi. Kuntoutustarvetta ja 
tukimahdollisuuksia on syytä selvittää erityisen tarkasti jos, 

ponnisteluista huolimatta sokeritasapainoa ei saada kuntoon
diabeetikolla ilmenee mielialan laskemista tai masennusoireita
on voimattomuutta, jaksamattomuutta
liikkuminen on vaikeaa
työelämässä on hankaluuksia
työelämässä tapahtuu isoja muutoksia
on toistuvia jalkaongelmia
alaraajojen verenkierto-ongelmat ovat uhkaavia ja mahdollisesti johtamassa 
amputaatioon
amputaatio on jo tehty
ilmenee sydänongelmia 
silmänpohjissa ilmenee diabeettisia muutoksia
näkökyvyssä on selvää heikentymistä
munuaistoiminta on heikentynyt
munuaisongelmat ovat johtamassa dialyysihoitoon
diabeetikko on jäämässä työkyvyttömyyseläkkeelle
diabeetikko on jäämässä vanhuuseläkkeelle

Muuttuneessa tilanteessa tukea ja kuntoutusta on mahdollista hakea monista eri pai-
koista diabeetikon oman tarpeen ja kiinnostuksen sekä terveydenhuollon tarjoamien 
resurssien mukaan:

käyntitiheyden tiivistäminen omassa hoitopaikassa
mahdollisuudet oman hoitotiimin erityisasiantuntijoiden palveluihin omassa 
hoitopaikassa tai tarvittaessa muualla (yksilöllisen tarpeen mukaan ravitsemus-
terapeutti, jalkaterapeutti, fysioterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä)
erilaiset vertaistukiryhmät
Diabetesliiton toiminta ja sopeutumisvalmennuskurssit
muiden potilasjärjestöjen / -liittojen toiminta
muiden tahojen järjestämä sopeutumisvalmennus / kuntoutus

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

15Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet  •  Terveydenhuoltohenkilöstölle



16 Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet  •  Terveydenhuoltohenkilöstölle

4.6   Muiden sairauksien ilmaantuminen

Diabeetikolla voi olla tai hänelle voi tulla diabeteksen lisäksi muitakin sairauksia. Eri-
tyisesti uusien pikäaikaissairauksien yhteydessä hoidonohjauksen ja kuntoutuksen 
antamaa tukea ja vaikuttavuutta on hyvä miettiä tarkasti. Lääkäri tai hoitaja arvioivat, 
aiheuttavatko muut sairaudet tarvetta ohjauksen lisäämiselle tai kuntoutuksen aloit-
tamiselle ja mikä olisi optimaalinen ajankohta näiden asioiden toteuttamiselle. 

Lääkäri ja hoitaja arvioivat yhdessä diabeetikon kanssa, mikä asia on kuntoutuksel-
lisesti ensisijainen ja mistä juuri siihen vaikuttavaa kuntoutusta on mahdollista saada. 
Diabeetikon resurssit omahoidon ja kuntoutuksen toteuttamiseen vaikuttavat me-
netelmien ja toteuttamistavan valintaan. Joskus diabeetikko tarvitsee hyvin ohjattua 
neuvontaa ja kuntoutusta ja joskus hän selviää vähäisemmällä tuella.

Diabeetikon tuen tarve on aina yksilöllistä. Diabeteksen hoidosta vastaava lääkäri 
ja hoitaja pystyvät yhdessä diabeetikon kanssa ratkaisemaan suurimman osan eteen 
tulevista hoidollisista ja kuntoutuksellisista haasteista. Diabeetikoiden ohjauksessa 
on havaittavissa joitakin tyypillisiä tilanteita, jolloin hoidon ja kuntoutuksen tukena 
tarvitaan kuitenkin diabeetikon hoitotiimissä mukana olevien erityisasiantuntijoiden 
konsultaatiota tai ohjausta. 

Ravitsemusterapeutin antamaa henkilökohtaista ohjausta ja mahdollista seurantaa 
saatetaan tarvita, jos

 

verensokeritasapaino heittelehtii ja on vaikea tavoittaa optimaalista hoito- 
tasapainoa
ilmaantuu ruoka-aineallergioita
on voimakasta painon nousua 
on voimakasta laihtumista
on tarvetta tai halua laihduttaa
diabeetikkonuoren itsenäistyessä
on viitteitä syömishäiriöistä
munuaistoiminnassa on heikkenemisen merkkejä (makroalbuminuria)

Psykologin antamaa henkilökohtaista ohjausta ja mahdollista seurantaa saatetaan 
tarvita, jos

on mielialan laskemista tai masennusta
on viitteitä syömishäiriöistä
hoitoväsymyksen yhteydessä
ikäkausittaisten kehitysvaiheitten ongelmissa
elämän kriisitilanteissa
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Jalkaterapeutin antamaa henkilökohtaista hoitoa, ohjausta ja mahdollista seurantaa 
saatetaan tarvita Diabeetikon jalkojen hoidon laatukriteerien (15) mukaan seuraavasti

diabeteksen toteamisvaiheessa
jalkahaavojen hoitamisen tukena
jos jaloissa havaitaan asentovirheitä, iho- tai kynsiongelmia tai pitkittynyt infek-
tio
apuvälinetarpeiden (tukipohjalliset, erityiskengät, hoitotuotteet) arvioinnissa ja 
hankinnassa
riskijalan tunnistamisessa ja hoidossa 

 - riskiluokka 1 suojaavan tunnon puutos (arvio ja omahoidon ohjaus)
 - riskiluokka 2 suojaavan tunnon puutos, motorinen neuropatia, nivelten   
  alentunut liikkuvuus ja / tai alaraajojen valtimoverenkiertohäiriö (tehostettu   
  seuranta, säännöllinen hoito)
 - riskiluokka 3 aikaisempi haava ja / tai amputaatio (tehostettu seuranta,   
  säännöllinen hoito)

Sosiaalityöntekijän ohjaus ja neuvonta saattaa hyödyttää diabeetikkoa seuraavissa 
tilanteissa:

tarvitaan neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturvaan ja sosiaalisiin etuuksiin liittyvissä 
asioissa
tarvitaan neuvontaa sosiaalipalveluista, esim. kotiapuun, kuljetuspalveluihin  
ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa
tarvitaan apua kotiasioiden järjestelemiseen
tarvitaan keskusteluapua henkilökohtaisissa vaikeuksissa ja sairauden   
aiheuttamassa elämäntilanteessa
tarvitaan apua sosiaalietuuksien hakemusten laatimisessa

Sopeutusmisvalmennus omahoidon tukena voi olla paikallaan etenkin seuraavissa 
tilanteissa:

diabeetikolla on hoitoväsymystä
diabeteksen hoitotasapainoa  ei saada kuntoon oman hoitopaikan toiminnan 
puitteissa
diabeetikolla on vaikeuksia omahoidon toteuttamisessa ja hoidon seurannassa
diabeetikolla on kehittynyt tai kehittymässä lisäsairauksia
diabeetikon työkyky on uhattuna
diabeetikko on vaarassa syrjäytyä erilaisten diabetekseen liittyvien tai muiden 
ongelmien vuoksi

•
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5  Elämänkaareen liittyviä      
 kuntoutuksellisia haasteita 

Osa diabetekseen ja sen omahoitoon liittyvistä haasteista on selkeämmin yhdistet-
tävissä ihmisen elämänkaareen. Nuorten diabeetikoiden hoidossa ja kuntoutuksessa 
on usein erilaisia haasteita kuin aikuisten tai ikääntyneiden. Jotkut elämäntilanteet 
ovat kuitenkin sellaisia, että niihin voi joutua palaamaan myöhemmin aikuisuudessa 
uudelleen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ammatinvalinta tai parisuhteen muodosta-
minen.

Vertaistuki

5.1  Nuoruus 

Diabeetikkonuoren elämässä tapahtuu monia isoja asioita, jotka täytyy huomioida 
myös hoitosuhteessa. Tarvittavat hoidonohjaus- ja kuntoutustoimenpiteet valitaan 
yksilöllisesti nuoren tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Näin nuori pystyy nivomaan 
diabeteksen omahoidon toteuttamisen kiinteäksi osaksi elämäänsä. Omahoidon 
tukeminen ja kuntoutus on sopeutettava elämään yksilöllisesti niin, että ne tukevat 
nuoren normaalia kehitystä ja itsenäistymistä, eivät rajoita ja hallitse sitä. 

Useimmille aikuistuville nuorille elämän ja kehityksen tärkeitä asioita ovat van-
hemmista eriytyminen, ammatinvalinta, opiskelu ja työnteon aloittaminen. Myös 
seurustelu ja intiimin suhteen muodostaminen, elämäntoverin valitseminen, perhe-
elämään valmistautuminen sekä parisuhteessa elämään oppiminen ovat olennaisia 

Elämäntilanteita, joissa voi tarvita tukea

Ajokortti Työ

Armeija

Tukikeinoja

Vanhemmuus

Raskaus

Parisuhde

Eläkkeelle jääminen

Lisäsairaudet

Muut sairaudet

Leirit

Ammatinvalinta

Diabetesyhdistys

Sopeutumisvalmennuskurssit

Ammatinvalinnanohjaus

Tykytoiminta

Tapahtumat

Ryhmät

Hyvä hoito

Apuvälineet

Lääkinnällinen kuntoutus

Itsenäistyminen
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kehitysaskeleita. Ohjauksessa on huomioitava kehitysaskeleiden lisäksi myös niitä 
asioita, jotka nuoren elämässä muuttuvat; kotoa pois muuttaminen, uudet elinym-
pyrät, muutokset ravinnossa, elämänrytmissä ja taloustilanteessa sekä nuoren omat 
elämäntavoitteet, pyrkimykset ja valinnat.

5.1.1  Diabeetikkonuoren itsenäistyminen

Nuoruuteen kuuluu kiinteänä osana itsenäistyminen. Itsenäistymisen osana nuori 
usein muuttaa pois kotoa, omilleen asumaan. Tämä aiheuttaa usein muutoksia nuo-
ren rahatilanteeseen, ruokailuun ja vuorokausirytmiin. Omien asioiden hoitaminen 
voi tuoda nuorelle myös erilaisia pelkoja tai paineita vastuista ja selviytymisestä. Sa-
maan ajanjaksoon ajoittuu usein myös opiskelu, joka on tärkeä osa nuoren elämää. 
Opiskelu voi aiheuttaa stressiä suoriutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta, mutta 
myös onnistumisen elämyksiä ja menestymistä. Opiskelun vaikutuksia uneen ja muu-
hun elämään olisi hyvä selvitellä yhdessä nuoren kanssa, jotta mahdollisiin ongelma-
kohtiin päästään tarttumaan ajoissa. Diabeetikkonuoren elämässä erityisen tärkeää 
on ruokavalion arviointi. Hänellä on oltava tarpeeksi tietoa siitä, kuinka koostetaan 
terveellinen ruokavalio, arvioidaan ravinnon vaikutus verensokeriin sekä mitä mer-
kinnät ruokapakkausten tuoteselosteissa tarkoittavat. Diabeteksen hoidon onnistu-
miseen vaikuttavat nuoren elämässä siis monet tekijät, jotka useimmiten nivoutuvat 
toisiinsa monimutkaisella tavalla. 

Itsenäistymisen tukemisessa on hyvä käyttää apuna nuoren omia kiinnostuksen 
kohteita ja vahvuuksia itsenäistymisprosessia kohtaan. Itsenäistymisprosessi on laaja-
alainen ja siinä on huomioitava nuoren itsensä lisäksi myös hänen perhetilanteensa 
ja omat voimavaransa. Voimavaroja yksilöllisesti vahvistavina tai kuluttavina tekijöinä 
ovat esimerkiksi perhe, opiskelu, työ, sosiaalinen elämä ja juhliminen. Tärkeää on ky-
syä nuorelta itseltään elämäntilanteesta. Tarvitaanko tilanteen yhteistä suunnittelua 
perheen tai muiden läheisten kanssa, jos niissä asioissa on hajanaisuutta? Kaipaako 
nuori  lisää vapautta vai turvaa? Kokeeko hän tulevansa holhotuksi vai onko hän to-
dellisuudessa liian yksin asioiden kanssa?

Nuori kaipaa palautetta tekemisistään. Palautetta olisi hyvä antaa rehellisesti, 
rakentavalla tavalla. Myönteisellä palautteella voidaan vahvistaa nuoren itseluotta-
musta omien asioidensa hoidossa ja näin edesauttaa myös hyvien omahoitotapojen 
vahvistumista ja omahoidon tuloksellisuuden paranemista.

5.1.2  Vastuun ottaminen hoidosta

Itsenäistymisen osana nuoren vastuu omasta hoidostaan kasvaa vähitellen. Muut 
ovat ehkä tottuneet huolehtimaan nuoresta ja hänen hoidostaan aikaisemmin, joten 
tässä vaiheessa olisi hyvä antaa tilaa nuoren omien omahoitotapojen kehittymiselle. 
Samalla on hyvä varoa sitä, ettei hän jää yksin hoidon kanssa. Nuoresta itsestään ja 
hänen taidoistaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksistaan riippuu se, kuinka paljon 
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tukea ja ohjausta hän tarvitsee selviytyäkseen. Tarve on yksilöllistä, eikä se ole yhtey-
dessä sairastamisajan pituuteen.

Vanhempien mukanaolo diabeteksen hoidossa on edelleen tärkeää, mutta pikku 
hiljaa vanhempien pitäisi jättäytyä pois hoitopaikan vuorovaikutuskontakteista. Jät-
täytyminen tapahtuu vähitellen, nuoren omien kykyjen kasvaessa. Monesti ongelmat 
tässä vaiheessa kuitenkin syntyvät siitä, että nuorella on ikään tai resursseihin nähden 
ollut liikaa vastuuta omien asioidensa hoitamisesta. Nuoren kanssa kannattaa tehdä 
sopimus hänen omista hoitotavoitteistaan sopeuttaen ne juuri hänen elämänsä mu-
kaisiksi, realistisiksi, lyhyelläkin tähtäyksellä saavutettavissa oleviksi ja seurattaviksi. 
Nuoren on saatava vaikuttaa omiin tavoitteisiinsa ja luotettava omiin mahdollisuuk-
siinsa, ennen kuin hän voi ottaa täysin vastuun hoidostaan.

5.1.3  Hoitopaikan vaihtuminen

Hoitovastuun siirtyminen lasten poliklinikoilta aikuisten poliklinikoille on tärkeä etap-
pi nuoren elämässä ja itsenäistymisessä. Tähän tarvitaan tukea sekä terveydenhuol-
losta että omasta lähipiiristä, kodista ja ystäviltä. Erityisen tärkeää tässä vaiheessa on 
tiedon kartuttaminen nuoren omaksi pääomaksi. Tähän saakka tieto on enimmäk-
seen ollut vanhemmilla, mutta viimeistään tässä vaiheessa useimmat nuoret haluavat 
ottaa enemmän vastuuta omasta itsestään ja myös diabeteksen hoidosta. Toki  
hoidonohjauksessa edelleen huomioidaan myös vanhemmat, mutta heidän tehtävä-
nään on olla vain nuoren tukena, ei päättämässä asioista yksin. Hoitovastuun ottami-
nen tarkoittaa nuoren kohdalla sitä, että hän itse ottaa aktiivisen ja päättävän roolin 
omien asioidensa hoitamisessa. Vanhemmat voivat olla mukana päätöksenteossa 
siinä määrin, kuin nuori sitä toivoo. Nuoruuden kehityksen tuntemus antaa tervey-
denhuollon ammattilaisille hyvän pohjan, kun aloitetaan uutta hoitosuhdetta nuoren 
kanssa aikuisten poliklinikalla. (25)

Hoitovastuun siirtämiseen on käytössä useita erilaisia tapoja. Siirtyminen voi ta-
pahtua niin, että lastenyksikön hoitaja kertoo miten aikuisten yksikössä toimitaan ja 
missä tiloissa vastaanotto tapahtuu. Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) kannat-
taa tällöin antaa kirjallisina. Lastenpoliklinikan diabeteshoitaja voi myös käydä yhdes-
sä nuoren kanssa viimeisellä lastenkäynnillä aikuisten diabetespoliklinikalla katsomas-
sa vastaanottotilat ja tutustuttaa nuoren alustavasti henkilökuntaan, jos poliklinikat 
ovat tarpeeksi lähellä toisiaan.

Hoitovastuun voi siirtää myös saattaen vaihtaen, eli hoitovastuun siirtyessä pi-
detään yhteiskokous, johon osallistuu diabeetikkonuoren lisäksi hoitoon osallistuvat 
terveydenhuollon ammattilaiset sekä lasten yksiköstä että aikuisten yksiköstä. Jos ei 
ole mahdollista pitää kokousta jokaisen lasten puolelta aikuisten puolelle siirtyvän 
diabeetikon kohdalla, niin kokoukset voi toteuttaa myös päivän tai iltapäivän mit-
taisina koulutuksellisina ryhmätapahtumina. Näihin voi kerätä esim. kaikki puolen 
vuoden tai vuoden aikana siirtyvät diabeetikot sekä aikuisten ja lasten poliklinikan 
diabeteshoitaja ja mahdollisesti myös lääkäri. Näin tulisivat myös aikuisten puolen 
diabeteshoitaja ja lääkäri jo valmiiksi tutuiksi.
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Se, millaista tapaa siirtymiseen kannattaa käyttää, riippuu organisaation rakenteis-
ta ja resursseista, mutta ennen kaikkea sen pitäisi lähteä diabeetikkonuoren omista 
tarpeista. Siirtoinformaatiota annettaessa on muistettava, että nuori kehittyy koko 
ajan ja siksi tarpeet voivat olla erilaiset jo siinä vaiheessa, kun hoitosuhde on kunnolla 
alkanut aikuisten poliklinikalla. Sairaskertomustietojen siirtäminen on muistettava.  
Saman organisaation sisällä siirryttäessä kaikki tiedot ovat hyvin käytettävissä.

5.1.4  Tulevaisuudensuunnitelmat

Ohjauksessa kannattaa keskustella diabeetikkonuoren tulevaisuudensuunnitelmista, 
haaveista ja toiveista (ammatinvalinta, parisuhteen muodostaminen, kysymykset per-
heen perustamisesta jne.) sekä diabeteksen suhteesta niihin. Onko diabetes muuttanut 
jotain? Miten suunnitelmiin voisi jo alkuvaiheesta lähtien liittää mukaan diabeteksen 
hyvän hoidon lisäksi myös kuntoutuksellisen ulottuvuuden? Miten koulussa pystytään 
suunnitelmia tehtäessä huomioimaan diabeteksen vaikutus? Tarvitaanko suunnitelmien 
toteuttamisessa tukea tai konsultaatiota esimerkiksi työvoimatoimiston ammatinvalin-
nanohjauksesta, nuorisoneuvolasta, perheneuvolasta tai sosiaalitoimesta?
Tulevaisuudensuunnitelmia mietittäessä olisi hyvä huomioida nuoren elämänhallinta 
yleensä sekä siihen liittyvät voimavarat ja mahdolliset ongelmat. Suunnitelmia pitäisi 
tehdä kokonaisvaltaisesti fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus huomioi-
den, eikä pohtia asioita vain diabetekseen liittyvistä lähtökohdista.

5.1.5  Ammatinvalinta

Ammatinvalinnassa ensisijainen asia on nuoren omat toiveet ja kiinnostukset.  Hoi-
don kehittymisen ansiosta diabetes rajoittaa ammatinvalintaa vain joissakin harvoissa 
tapauksissa. 

Rajoitukset koskevat lähinnä ammatteja, jotka liittyvät liikenteeseen tai turvallisuu-
teen. 

Tyypin 1 diabeetikko ei voi toimia ammateissa, jotka vaativat ammattiautoilijan 
lupaa tai raskaan liikenteen ajolupaa. Diabeetikko, jolla on oireettomia hypoglykemi-
oita, ei voi toimia missään ajokorttia vaativassa ammatissa. Diabeetikko ei voi toimia 
myöskään lentäjänä, stuerttina, lentoemäntänä, veturinkuljettajana, konduktöörinä 
tai muissa joukkoliikenteen tehtävissä.  Insuliinihoitoinen diabeetikko ei pääse po-
liisikouluun, pelastusopistoon, armeijaan tai merenkulun tehtäviin. Diabeetikolle ei 
myöskään suositella työskentelyä vaarallisissa paikoissa (esim. korkealla), koska näissä 
alhaisesta verensokerista voi aiheutua vaaratilanteita. (26) Jos diabeetikko työskente-
lee jossakin näistä ammateista oireettomien hypoglykemioiden alkaessa, kirjoitetaan 
hänelle sairauslomaa. Samalla käynnistetään tilanteen hoidollinen selvittäminen ja 
erilaisten vaihtoehtojen kartoittaminen.
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5.1.6  Parisuhteen muodostaminen

Seurustelu, elämäntoverin valitseminen, perhe-elämään valmistautuminen sekä pa-
risuhteessa elämään oppiminen ovat osa nuoren jokapäiväistä elämää. Parisuhdetta 
muodostettaessa diabeteksen ei pitäisi olla korostuva tekijä. Diabetesta sairastava 
henkilö on tavallinen ihminen ominaisuuksineen ja persoonallisuuksineen. Ohjaukses-
sa on kuitenkin hyvä ohjata diabeetikkonuorta miettimään sitä, mikä merkitys diabe-
teksella on parisuhteeseen sekä diabeetikon että puolison kannalta. 

Diabetes on pitkäaikaikaissairautena mukana koko elämän ajan, kaikenlaisissa 
elämän tilanteissa. Diabetes vaatii jatkuvaa omahoitoa ja siihen on jatkuvasti panos-
tettava sekä aikaa että voimavaroja. Siksi on löydettävä sopiva hetki kertoa omasta 
sairaudestaan tulevalle kumppanilleen.  Jotkut diabeetikot kertovat asiasta heti ensi-
tapaamisella, toiset vasta opittuaan tuntemaan kumppaninsa paremmin. On yksilöl-
listä, mikä hetki sopii kenellekin. 

5.1.7  Raskaus

Seksuaalisuus kiinnostaa nuoria ja siihen liittyviin asioihin on syytä kiinnittää huomio-
ta myös terveydenhuollossa. Raskauden ehkäisy tai raskauden suunnitteleminen ovat 
asioita, joista nuoren kanssa pitää keskustella. Diabeetikkonuorelle pitäisi olla selvää 
se, että raskauden tulisi olla aina suunniteltu, jotta siihen saadaan hyvä alkuunlähtö 
myös terveydelliseltä kannalta. Eduksi olisi, jos ennen raskautta diabetes olisi mah-
dollisimman hyvässä hoitotasapainossa. Siten annetaan hyvät lähtökohdat sille, että 
raskaus sujuu hyvin sekä äidin että lapsen kannalta. 

Raskaudenaikainen diabeteksen hoito tapahtuu erikoissairaanhoidossa tulevassa 
synnytyssairaalassa moniammatillisena yhteistyönä. Siksi diabeetikkonuori kannattaa 
lähettää erikoissairaanhoidon poliklinikalle jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Po-
liklinikalla selvitellään diabeteksen hoitotasapainon lisäksi raskauden soveltuvuutta 
ja sopivaa ajankohtaa sekä annetaan tietoa ehkäisystä, raskauden kulusta ja raskau-
denaikaisesta hoidosta. Ohjauksessa on tärkeää yhdistää se, miten samanaikaisesti 
odotetaan lasta ja ollaan diabeetikko. Mitkä ovat oman terveydentilan vaikutukset 
raskauteen ja miten raskaus vaikuttaa diabetekseen ja sen hoitoon? Raskausvaiheessa 
askarruttavat varmasti myös lapsen terveyteen liittyvät asiat. Näihin ohjauksessa kes-
kitytään myös. 

5.1.8  Tunne-elämä

Tunne-elämä on monilla nuorilla varsin myrskyisää. Siksi verensokerin ja diabeteksen 
vaikutuksista tunne-elämään ja mielentilaan olisi hyvä keskustella. On hyvä selvittää 
voitaisiinko hoidollisesta tai sosiaalisesta näkökulmasta kuntoutumista tukea sopeu-
tumisvalmennuskurssin avulla tai muilla vastaavilla keinoilla tai onko nuorella mah-
dollisuus saada vertaistukea jotakin muuta kautta, esimerkiksi yhdistystoiminnasta, 
nuorten tapahtumista, leireiltä, ym. vastaavista. Psykologisen tuen tarvetta voi olla 
myös tunne-elämän asioiden suhteen.
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Kuntoutus- ja tukimahdollisuuksia:

yhteydenpidon tiivistäminen omaan hoitopaikkaan
nuorisoneuvolat, nuorisopsykiatrian klinikat, ym.
sopeutumisvalmennuskurssi
Diabetesliiton nuorten toiminta
Diabetesliiton internetsivut
muut vertaistukimahdollisuudet nuoren elämässä

Ohjaukseen ja kuntoutuksellisen tuen hakemiseen kannattaa kiinnittää erityistä huo-
miota, jos esimerkiksi:

nuorella ilmenee viitteitä masennuksesta tai muita mielenterveyteen liittyviä ky-
symyksiä / epäilyjä (esimerkiksi ahdistusta, syömishäiriöitä tai muuta vastaavaa)
epäillään päihteiden liikakäyttöä
perheen tuki puuttuu tai aiheuttaa ongelmia
nuorella on sosiaalisia ongelmia perheessä tai toveripiirissä 

5.1.9  Armeija

Insuliinihoitoiset diabeetikot ovat vapautettuja asepalveluksesta. 
Puolustusvoimilla oli 2000-luvun alkupuolella ja keskivaiheilla kokeilu, jossa myös 

diabeetikoilla oli mahdollisuus astua vapaaehtoisina asepalvelukseen Riihimäen viesti-
rykmentissä, mutta tämä kokeilu on toistaiseksi keskeytetty.

5.2  Aikuisuus

Valtaosa tyypin 1 diabeetikoista sairastuu alle 25-vuotiaana. Aikuisuuteen tultaessa 
suurimmat nuoruuden kapinoinnit ja kuohuilut ovat jo monella jääneet taakse ja dia-
beteksen omahoidosta on tullut ainakin jossakin määrin rutiinia ja osa normaalia ar-
kea. Suuri joukko sairastuu kuitenkin vasta aikuisena. Myös aikuisten diabeetikoiden 
ohjauksen on oltava yksilöllisesti elämään ja elämäntilanteeseen sovitettua.

Aikuisdiabeetikolla on itsellään vastuu oman sairautensa hoitamisesta ja tekemis-
tään valinnoista. Aikuisten hoidonohjauksen pitäisi myös edetä diabeetikon omien 
tarpeiden mukaan. Kaikki diabeetikot ovat erilaisia sekä sairautensa hoitamisessa että 
muussa elämässään. Siksi hoidonohjaukseen tai kuntoutukseen ei ole olemassa mi-
tään kaikille sopivaa ratkaisua. Niissä on edettävä diabeetikon elämän kokonaistilan-
teen ja kulloinkin ilmenevien eritystarpeiden mukaan. 

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

23Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet  •  Terveydenhuoltohenkilöstölle



Työikäisten diabeetikoiden kuntoutus on pääasiassa työkykyä ylläpitävää toimin-
taa. Sen tavoitteena on puuttua mahdollisimman varhain ja ennaltaehkäisevästi 
työkyvyttömyyteen johtaviin tekijöihin ja olosuhteisiin työssä, työympäristössä sekä 
työntekijän terveydessä ja toimintakyvyssä. Työntekijöiden työkyvyn tukeminen on 
erityisen tärkeää ikääntyvillä työntekijöillä, jotta ongelmatilanteissa ei jouduttaisi tur-
vautumaan ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen. (21) 

5.2.1  Toimintakyky

Aikuisten diabeetikoiden hoidossa tärkein asia on mahdollisimman hyvän terveyden 
ja toimintakyvyn säilyttäminen. Tämä koskee sekä työkykyä että muuta toimintaky-
kyä. Tässä toimintakyvyn käsitteellä tarkoitetaan diabeetikon selviytymistä päivittäi-
sistä toiminnoista. Etenkin fyysisen toimintakyvyn arviointia käytetään usein pohjana 
diabeetikon kuntoutustarpeen arvioinnille. 

Kuntoutustarvetta lisäävät usein diabeteksen mukanaan tuomat lisäsairaudet. 
Lisäsairaudet saattavat tuoda uusia haasteita arkielämään, työssä selviytymiseen, per-
heen kanssa toimimiseen sekä taloudellisiin asioihin. Lisäsairauksien vaikutus toimin-
takykyyn havaitaan rajoituksina liikuntakyvyssä, aistitoiminnoissa ja elintoiminnoissa. 
Pitkälle ehtineinä lisäsairaudet voivat vaatia myös leikkauksia, dialyysihoitoa, elinsiir-
toja tai amputaatioita.

Kuntoutustarvetta kannattaa selvitellä etenkin, jos

on tuki- ja liikuntaelimistön oireita
on sydänvaivoja
todetaan jalkojen- tai aivoverenkierron ongelmia
todetaan neuropatiaa, nefropatiaa tai retinopatiaa
ilmenee mielialaongelmia
omahoidon toteuttamisessa on ongelmia

5.2.2  Työelämä

Suurin osa diabeetikoista käy töissä täysin normaalisti. Työ pitää olla järjestetty niin, 
että diabeteksen hyvästä hoidosta pystyy huolehtimaan myös työpäivän aikana. Vuo-
rotyötä tekevien kannattaa suunnitella insuliinihoito yhdessä lääkärin ja diabeteshoi-
tajan kanssa mahdollisimman optimaalisen hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Työssä jaksaminen on asia, jota diabetesvastaanotoillakin kannattaa seurata. 
Työssä jaksamisessa ja työkyvyssä on monta ulottuvuutta, fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen. Usein työssä jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat peräisin monesta sa-
manaikaisesti vaikuttavasta tekijästä. Fyysisen työkyvyn osatekijöitä ovat hengitys- ja 
verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön kunto ja oman kehon hallinta. 
Psyykkisen työkyvyn osatekijöitä ovat yksilön henkiset voimavarat, kuten älykkyys, 

•
•
•
•
•
•
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myönteinen mieliala sekä kyky sietää painetta ja keskittyä. Sosiaalisen työkyvyn osa-
tekijöitä puolestaan ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, kuten yhteistyökyvyt, 
kuuntelemisen taito sekä rohkeus ilmaista omia mielipiteitään. Yksilölliset piirteet 
huomioonottaen järjestetty työ ja työympäristö edistävät työssä jaksamista ja työhy-
vinvointia, parhaimmillaan myös ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Työkykyasiohin kannattaa diabeetikolla kiinnittää huomiota etenkin, jos

on hankaluuksia omahoidon toteuttamisessa työtehtäviin tai    
työolosuhteisiin liittyen
 ilmenee tuki- ja liikuntaelimistön oireita
ilmenee sydän- ja verenkiertoelimistön oireita
havaitaan stressiä
työpaikalla on hankaluuksia ihmissuhteissa
esiintyy unettomuutta tai jatkuvaa väsymystä
 havaitaan elämänhallinnan ongelmia
havaitaan masennusta
lähipiirin tuki puuttuu

Keinoja fyysisen työssä jaksamisen tukemiseen on monia:

diabeteksen omahoitomenetelmien tarkentaminen optimaalisen hoitotasa- 
painon saavuttamiseksi
 työterveyshuollon konsultaatio ongelmakohtien määrittelemiseksi ja niiden  
korjaamiseksi
 työterveyshuollon tukipalvelujen hyödyntäminen
 työn tauottaminen tai jaksottaminen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi
 työmenetelmien kehittäminen
 työn uudelleen organisointi tai koulutus
 apuvälineiden tehokas hyödyntäminen
 työergonomian parantaminen
 terveyden ja fyysisen suorituskyvyn ylläpitäminen / parantaminen
 työkykyä ylläpitävä toiminta (TYKY)
lääkinnällinen kuntoutus (ASLAK)

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Psyykkiseen ja sosiaaliseen työssä jaksamiseen tukea voi löytyä mm. seuraavista  
keinoista:

 työterveyshuollon konsultaatio ja tukipalvelujen hyödyntäminen
 työajan ja taukojen suunnittelu
 työtehtävien uudelleen järjestely tai koulutus
 työnkuvan mitoittaminen diabeetikon kykyjä ja resursseja vastaavaksi
 työyhteisön yhteinen sosiaalinen toiminta
 työkykyä ylläpitävä toiminta (TYKY)
 sopeutumisvalmennus
 vertaistukiryhmät
 diabeetikoiden kuntoutuskurssit
 psykososiaalinen kuntoutus
 lääkinnällinen kuntoutus (ASLAK)
 esimiesten toiminnalla on suuri rooli henkisen työkyvyn ylläpitämiseksi

Jos työkyvyssä havaitaan ongelmia, pitää niihin pystyä puuttumaan nopeasti kroonis-
tumisen estämiseksi. Kuntoutustarpeen arvioinnissa hyvänä apuna on kuntoutusselvi-
tys tai perusteellisempi kuntoutustutkimus. Työkyvyn ongelmia on helpompi havaita 
ja myös niihin puuttuminen on helpompaa, jos diabeetikolla on säännöllinen ja 
pysyvä hoitosuhde omassa hoitopaikassaan. Kun etsitään ratkaisuja, on myös niiden 
onnistumisen arviointi olennaista. Joskus ongelmat ovat niin suuria, että tukikeinoista 
huolimatta diabeetikolle joudutaan suosittelemaan alan vaihtoa ja mahdollista uu-
delleenkouluttautumista. Myös osa-aikatyön ja vuorotteluvapaiden mahdollisuus on 
hyvä ottaa selville, kuten myös osa-aikaeläkkeen tai varhennettujen eläkeratkaisujen.

 Diabetes voi toisaalta myös tukea työssä jaksamista. Onnistuneen omahoidon 
avulla saavutetaan hyvä hoitotasapaino ja se voi edesauttaa sekä fyysisen että psyyk-
kisen olon parantumista. Omahoidossa onnistuminen antaa diabeetikolle myös ai-
hetta itsearvostukseen ja voi myös nostaa itsetuntoa sekä kykyä ponnistella elämän 
muillakin osa-alueilla. 

5.2.3  Perhe-elämä

Diabetes sairautena vaikuttaa myös perheenjäsenten elämään. Kuntoutusta suunni-
teltaessa diabeetikon itsensä lisäksi olisi huomioitava myös koko perhe ja muu lähi-
verkosto sekä heidän voimavaransa ja tarpeensa. Perhe ja läheiset tarvitsevat tietoa ja 
tukea, jotta he voivat puolestaan auttaa ja tukea diabeetikkoa. Diabeetikolle on tärkeää 
ajatusten jakaminen ja tuen saaminen kumppanilta ja muilta läheisiltä, mutta tuessa on 
huomioitava kullekin sopiva tasapaino. Kumppani ja läheiset eivät saa ottaa liian suurta 
roolia diabeetikon hyvinvoinnista huolehtimisessa. Perhe ja läheiset olisi hyvä mahdolli-
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suuksien mukaan huomioida myös omana itsenään, koska heillä voi olla omia itsenäisiä 
tarpeita kuntoutuksen, ohjauksen ja neuvonnan suhteen.

Laissa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 
(566/2005) nähdään perheenjäsenen asema tärkeäksi, koska siinä mahdollistetaan 
myös harkinnanvaraisessa lääkinnällisessä kuntoutuksessa omaisen tai läheisen osallis-
tuminen kuntoutukseen, esimerkiksi ensimmäisellä sairastumisen jälkeen järjestettä-
vällä sopeutumisvalmennuskurssilla. Omaisten osallistumisen tulee olla suunnitelmal-
lista ja kuntoutussuunnitelmaan kirjattua. (27)

Diabeetikon perhe-elämä koostuu aivan samoista osatekijöistä kuin kaikkien 
muidenkin, mutta luonnollisesti diabetes kroonisena sairautena tuo siihen oman 
haasteensa. Vastaanotolla on hyvä selvitellä, mikä kullakin hetkellä on mahdollisia 
haasteita tai ongelmia aiheuttava elämänalue. Arjen pyörittämisessä voi olla omat 
haasteensa terveellisten ruokailutottumusten omaksumisessa ja niiden yhdistämisessä 
kiinteäksi osaksi omahoitoa. Myös lisäsairaudet voivat tuoda omia haasteitaan ja vaa-
timuksiaan diabeetikon ruokavalioon. Lisätietoja diabeetikon terveellisestä ruokava-
liosta löytyy Diabetesliiton ruokavaliosuosituksesta. (8) Diabeetikolla voi olla pulmia 
myös joillakin muilla arjen elämänalueilla, kuten lastenhoidossa, taloudellisissa asi-
oissa, sosiaalisissa suhteissa tai parisuhteessa. Näiden asioiden tarkempi selvittely on 
tärkeää, jotta diabeetikon elämänhallinta säilyy hyvänä.

5.2.4 Sosiaalinen elämä

Nyky-yhteiskunnassa keskustellaan paljon diabeteksesta sekä positiiviseen että ne-
gatiiviseen sävyyn. Se saattaa aiheuttaa sosiaalista painetta myös diabeetikoille 
itselleen. Paine saattaa ilmentyä mm. insuliinin pistämisen vaikeutena. Diabeetikko 
saattaa kokea joissakin tilanteissa epämukavaksi sen, että muut saavat tietää sairau-
desta, ja siksi esimerkiksi jättää pistämättä. Diabeetikko saattaa kokea sosiaalisen 
roolinsa muista poikkeavaksi siksi, että hän on diabeetikko tai siksi että hänellä on 
jokin pitkäaikaissairaus. Hän voi kokea myös yhteiskunnallisia paineita sairaudestaan 
sekä hoidostaan. Vastaanotolla asia pitäisi ottaa esille, jos se vaikuttaa omahoitoon ja 
diabeetikon hyvinvointiin. 

Sosiaaliseen elämään vaikuttavat myös taloudelliset mahdollisuudet, harrastukset 
ja diabeetikon oma sosiaalinen verkosto. Diabeetikolle aiheutuu usein paljon kustan-
nuksia sairautensa hoitamisesta erilaisten lääkekustannusten, tutkimusten, vastaan-
ottokäyntien ja matkojen vuoksi. Diabeetikko kannattaa ohjata sosiaalityöntekijän 
vastaanotolle, jos etuuksien saamisessa on epäselvyyksiä tai jos sairauden aiheuttama 
taloudellinen rasitus tuntuu kohtuuttomalta. Apua saa myös paikallisesta Kelan toi-
mistosta ja Diabetesliiton sosiaaliturvaoppaasta. (28)
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5.3  Ikääntyminen

5.3.1  Eläkkeelle siirtyminen

Eläkkeelle siirtyminen on myös diabeetikoilla useimmiten yhteydessä ikääntymiseen, 
mutta jotkut diabeetikot joutuvat jäämään ennenaikaiselle eläkkeelle. Ennenaikaiset 
eläkkeelle jäämiset ovat diabeetikoilla usein yhteydessä diabeteksen komplikaatioihin 
tai muihin sairauksiin. (21) Eläkkeelle siirtyminen vähentää monilla diabeetikoilla 
kuntoutusmahdollisuuksia, kun työterveyshuollon tarjoamat vaihtoehdot jäävät pois. 
Eläkkeellä olevien diabeetikoiden kuntoutus on pääasiassa fyysisen toimintakykyisyy-
den ylläpitämistä sekä itsenäisyyden ja kotikuntoisuuden säilyttämistä. Eläkeikäisten 
kuntoutus on kuitenkin myös sopeutumisvalmennusta ja virkistystoimintaa, eikä näi-
den merkitystä heidän elämänlaadulleen voi vähätellä. Eläkeikäisten diabeetikoiden 
kuntoutusmahdollisuuksia kannattaa kartoittaa etenkin:

 jos toimintakykyisyys ja kotona selviytyminen on uhattuna
 havaittaessa muistin heikkenemistä
 voimavarojen heikentyessä
 havaittaessa yksinäisyyttä tai turvattomuutta
 jos havaitaan masennusta 
perhe-elämässä tai sosiaalisissa suhteissa on ongelmia

Erilaisia tuki- ja kuntoutusmahdollisuuksia kannattaa kartoittaa yksilöllisesti aina tilan-
ne kerrallaan. Tukea voi löytyä mm. seuraavista keinoista:

 Diabeteskeskuksen sopeutumisvalmennuskurssit
 eläkkeellä olevien kuntoutuskurssit
 Diabeteskeskuksen virikeviikot
 muiden kuntoutuslaitosten tarjoamat kuntoutusmahdollisuudet
 yksityisten ammatinharjoittajien tarjoamat kuntoutusmahdollisuudet
 eläkeikäisille tarkoitetut kurssit, leirit ja terveyslomat
 eläkeläiskerhot
 vertaistukiryhmät
 yleisötapahtumat

5.3.2  Toimintakyky  
 

Ikääntyneiden toimintakykyä määritellään usein vain päivittäisistä asioista selviytymi-
sen kannalta. Ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn vaikuttaa kuitenkin fyysisen ulottu-
vuuden lisäksi suuressa määrin myös psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus sekä asuin-
ympäristön esteettömyys. (29) Palvelut ja hoito ovat tärkeitä, mutta ne eivät yksin 
riitä takaamaan ikääntyvälle diabeetikolle hyvää elämää. Liikkumiskyky on tärkeä osa 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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elämää ja omatoimisuutta. Ikääntyneillä fyysinen toimintakyky heikkenee, samoin 
usein myös muistitoiminnot. Nämä luovat omat haasteensa hoidonohjaukseen ja 
kuntoutukseen. Sosiaalisella ulottuvuudella on suuri merkitys hyvinvointiin vaikut-
tavana tekijänä. Koettu yksinäisyys ja turvattomuus sekä liikkumiskyvylle sopimaton 
elinympäristö ovat merkittäviä uhkia ikääntyvien diabeetikoiden toimintakyvylle. (30) 

Iäkkäille diabeetikoille voidaan järjestää kuntoutusta tarpeiden mukaan joko avo-
kuntoutuksena tai laitoskuntoutuksena. Heille tuotetun  hoidon- ja kuntoutuksen oh-
jaus on perusperiaatteiltaan samanlaista, kuin nuorempienkin kohdalla, mutta osalla 
ikääntyneistä diabeetikoista on erilaisia terveyteen liittyviä ongelmia, joiden huomioi-
minen ohjauksessa on olennaisen tärkeää. 

Fyysisen toimintakykyisyyden ongelmat ilmenevät lähinnä henkilön kyvyssä liik-
kua sekä selviytyä päivittäisistä toiminnoista, kuten henkilökohtaisesta hygieniasta, 
pukeutumisesta, ruokailusta sekä kodinhoidosta. Ongelmia voi olla hengitys- ja 
verenkiertoelimistön kunnossa sekä tuki- ja liikuntaelimistön kunnossa, ja ne huoma-
taan tasapainon hallinnassa, lihasvoimissa, nivelten liikkuvuudessa, puristusvoimassa 
tai toimintaa rajoittavina kipuina. Fyysistä toimintakykyä voi heikentää myös aistitoi-
mintojen, esimerkiksi kuulo- tai näköaistin heikentyminen. (31, 32) Diabeteshoitajan 
ja -lääkärin lisäksi näissä tilanteissa diabeetikko voi hyötyä etenkin fysioterapeutin tai 
toimintaterapeutin konsultaatiosta ja ohjauksesta toiminnallisuuden, harjoitteiden ja 
apuvälineiden suhteen.

Psyykkisen toimintakykyisyyden ongelmat ilmenevät useimmiten kahdella osa-
alueella, joko mielialassa tai kognitiivisten toimintojen osa-alueella. Ikääntyneellä dia-
beetikolla voi olla mielialahäiriöitä, kuten ahdistuneisuutta, eri tasoista depressiota, 
neuroottisia häiriöitä tai dementiaa. Kognitiivisten toimintojen osa-alueella ongelmat 
voivat ilmentyä keskittymiskyvyssä, hahmottamiskyvyssä, orientaatiossa, mieleenpai-
namisessa, laskemisessa, mieleen palauttamisessa, tai kielellisissä toiminnoissa. (31) 
Kognitiivisten toimintojen heikkenemisen vuoksi iäkäs diabeetikko saattaa esimerkiksi 
tarvita useampia ohjauskontakteja, kuin nuoremmat. Ohjauksessa saatetaan tarvita 
myös enemmän aikaa ja kärsivällisyyttä, koska asioita voi joutua käsittelemään mo-
nesta eri näkökulmasta ja useampaan kertaan. (33) Käytännönläheisyys ja esimerk-
kien käyttäminen, samoin kuin kertaus ja opitun varmistaminen ovat myös tärkeitä 
elementtejä oppimisen tehostamiseksi ja opitun muistamiseksi. Omaisten mukanaolo 
on usein näissä tilanteissa hyödyksi ohjauksen tuloksellisuuden kannalta. Psyykkisen 
toimintakyvyn ongelmia havaittaessa diabetesta sairastava ikääntynyt voi myös hyö-
tyä etenkin psykologin konsultaatiosta.

Sosiaalinen toimintakykyisyys tarkoittaa ihmisen edellytyksiä elää elämää vuo-
rovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, perheessä, ja muissa yhteisöissä sekä koko 
yhteiskunnassa. Sitä tarkastellaan usein sosiaalisten kontaktien, kuten vierailujen ja 
harrastusten kautta. Sosiaalinen toimintakyky häiriintyy herkästi toimintakyvyn eri 
osa-alueiden häiriöistä. Siksi sen säilyminen edellyttää melko hyvää fyysistä ja psyyk-
kistä toimintakykyä. (32) Sosiaalisen toimintakykyisyyden ylläpitämiseksi diabeetikko 
voi hyötyä fyysisestä tai psyykkisestä kuntoutuksesta, ryhmätoiminnasta, sopeutumis-
valmennuksesta, vapaaehtoistoiminnasta tai viriketoiminnasta. Tärkeää on huomioi-
da diabeetikon henkilökohtaiset ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet.
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6  Lopuksi

Diabeetikon kuntoutus on kroonisen sairauden kanssa elämisen oppimista ja opitun 
soveltamista jokapäiväiseen arkeen. Omahoidon- ja kuntoutuksen ohjauksella tervey-
denhuollon ammattilaiset tukevat diabeteksen hoitoratkaisuja etsivää ihmistä omassa 
elämäntilanteessaan. Kuntoutuksen tarkoitus on antaa diabeetikolle apukeinoja, joi-
den avulla hän pystyy hoitamaan itseään mahdollisimman hyvin kaikissa elämänsä 
vaiheissa. Kuntoutuksessa etsitään asiakaskeskeisiä ratkaisuja tilanteiden hoitamiseen 
ja elämänkaariajattelun pohjalta pyritään pois sairauskeskeisyydestä. Kuntoutus on 
pitkäjänteistä ja suunnitelmallista ja sen tulisi olla kiinteä osa hoitoa ja ohjausta heti 
sairastumisvaiheesta alkaen. 

Tosiasia on kuitenkin se, että vain harvalle diabeetikolle laaditaan terveydenhuol-
lossa hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jonka avulla kuntoutusta ja sen tarvetta voi 
suunnitella, seurata ja arvioida. Diabeetikoiden kuntoutusta järjestetään tarpeeseen 
nähden vielä liian vähän, ja kuntoutuskenttä on hajautunut. Kentällä on monia eri 
toimijoita ja kuntoutusta säätelevät monet eri lait. Diabeetikoiden voi joskus olla vai-
kea löytää juuri sitä kuntoutusta, jota hän omassa elämäntilanteessaan tarvitsisi.

Tämän julkaisun toivotaan olevan apuna diabeetikoiden kanssa työskenteleville 
terveydenhuollon ammattilaisille kuntoutustarvetta arvioitaessa sekä kuntoutusmah-
dollisuuksia järjestettäessä.
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LIITE 1 Oppimistyylit

Oppijat ovat erilaisia ja samoin heidän oppimistyylinsä eroavat toisistaan. Oppimis-
tyyli muotoutuu kokemusten kautta vähitellen ja sen vuoksi sitä pidetään pysyvänä 
ominaisuutena.

Seuraavassa esitellään erilaisia oppimistyylejä

Osallistuva kokeilija
on käytännöllinen ja maanläheinen
hän haluaa kokeilla käytännössä, kuinka uudet ideat ja ajatukset toimivat
innostuu helposti 
tekee mielellään aloitteita ja suunnitelmia 
aina valmis etsimään parempaa tapaa toimia 

Osallistuva kokeilija tulee kärsimättömäksi, jos asiat eivät etene tai niitä käsitellään 
pitkään.

Konkreettinen kokija
 oppii parhaiten lähtemällä rohkeasti mukaan uusiin tilanteisiin 
 aktiivinen 
 avoin ja helposti innostuva 
 käy käsiksi vaikeisiinkin tilanteisiin ja pitää eteen tulevien ongelmien   
ratkaisuista, usein seurallinen 
 kaipaa muiden seuraa oppimistilanteissa
 teoriatieto jää helposti erilliseksi

Konkreettisen kokijan ratkaisut voivat helposti jäädä pintapuolisiksi, sillä hänellä ei ole 
välttämättä pitkäjänteisyyttä ongelmien ratkaisemiseksi tarvittavaan pohdiskeluun.

Pohdiskeleva havainnoija
 keskustelee mielellään muiden kanssa ja kuuntelee heidän ajatuksiaan 
 kerää tietoa käsiteltävästä asiasta 
 haluaa perehtyä asiaan perusteellisesti, ennen kuin tekee johtopäätöksiä 
 siirtää mielellään päätöksentekoa ”yön yli” 
 tarkkailee mielellään muita taka-alalta oppimistilanteessa ja seuraa miten he 
toimivat 
 ei ole kovin taitava oppimaan kokeilemalla
pohdiskeleva havainnoija ottaa laajasti erilaisia näkökulmia huomioon, ennen 
kuin tekee johtopäätöksiä

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
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•
•

•
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Abstrakti käsitteellistäjä
 tarkastelee ilmiöitä huolellisesti, kohta kohdalta 
 pyrkii muodostamaan kokonaisuuksia hajallaan olevista tiedoista ja yksityis- 
kohdista 
 kiinnittää huomiota perustavaa laatua oleviin olettamuksiin, teorioihin ja  
malleihin
 ei perusta ajatteluaan olettamuksiin eikä henkilökohtaisiin kokemuksiin
 tyypillistä itsenäisyys ja asioiden tarkka pohdinta 

Abstrakti käsitteellistäjä on teoreetikko, joka tarvitsee paljon aikaa kokemukselliseen 
oppimiseen.

Miten ohjaaja tunnistaa mitä aistikanavia käytetään oppimisessa?
 millaisia ilmaisuja oppija käyttää: puhuuko hän siitä, miltä jokin asia ”näyttää”, 
”kuulostaa” tai ”tuntuu” 
 millaisia havaintoja oppija tekee ympäristöstä: esim. ”näyttää kivalta”,  
”kuulostaa ihan tylsältä” vai ”tuntuuko hienolta” 
 miten oppija haluaa häntä ohjattavan, toteaako hän: ”selitä vielä” vai  
”näytä uudestaan” vai ”anna, kun minä itse kokeilen” 

•
•

•

•
•

•

•

•
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LIITE 2  Avoimia kysymyksiä diabeetikon    
 osaamisen arvioinnin tueksi

Mitkä asiat sujuvat tällä hetkellä hoidossasi hyvin? 
Mistä asioista olet epävarma tai kaipaisit kertausta?
Mikä sinua huolestuttaa eniten X tilanteessa (esim. siirtyminen uuteen  
hoitopaikkaan, insuliinin vaihtaminen, lisäsairauden ilmaantuminen tms.)? 
Miltä tämä (esim. uusi opeteltu asia) sinusta tuntuu? 
Miten toimisit X tilanteessa (esim. säätäisit insuliiniannoksia)? 
Mistä asioista haluaisit lisää tietoa?
 

Olennaista on tietysti myös kuunnella vastaus rauhassa ja ottaa ohjattavan kokemus 
vakavasti eli suunnata ohjausta sen mukaisesti.

•
•
•

•
•
•
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